


|  ॥ श्रीः ॥ 

श्रीकविताषिफसिह-सतन्वस्वतन्त 

भीमनिगमान्तमह देशिकविर चितं 

© योप (४. 

इशावास्योपनिषदुष्यम् ॥ 
तव्याख्यानं 

=-= 

दः => --~--~ ~~ ~~~ - - 

(उतमूर्) ^ 
ति. घीरराघवाचार्येण र ॥ 

विरचितम् ^, 
--‰- ॥ त 

श्रतञ्जापुरसनिक्रष्टपश्चनदये 
श्रीनिचासमुद्रणास्य 

मद्वितम् । 
नक 

| मूल्यम् | 1933 [रू १-८-० 
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॥ 1 

\ . 
~न 

भूमिका ॥ 
~= >" 

अस्य मूखस्येशावास्योपनिष्रद्धाष्यस्य भरवन्धरल्ञश्य प्रणेतारः 
किताकिंककेसरिणस्सवेतन्त्रखतन्ाः श्रीमद्धेदान्तदोकशिकाः ्ीभ- 

गवद्रामानुजसिद्धान्ता चुयायिनासुष्वरकलाना (वडकङे)मिद दक्षिण- 

कलाना (तेङ्गके) मप्याचाथौ इत्ति नेवमपह्ववाहंम् । आद चाभियुक्त- 
मणिः प्रतिवादिभयङ्करसारेरात्मरूते श्रीमददान्तदेशिकसक्तातिरल्- 
मारेकास्तोने- 

“कर्मोद्यपाया इ केचन स्युः केचिच्च कक्ष्मीरमणाङ्न्वयपायाः। 
भीमद्यतीन्द्रप्रियवे्कटे रगारवङ्धथपाया वयमेव न्याः ॥" 

इति । स पव च तदातंया साक्षाद्डट्रीमद्धेदान्तदोशिकवेभवः 
'्रीमदयतिराजधुवशीमदवेदान्तदेशिकपदपद्मविसुखाः काममदलोभ- 

शाटतािरदिता अपि नीतिध्तिशान्तिमातेदान्तिसद्िता अपि-अव- 
लोकनतिमाननुतिबाष्ाषिषया' श््याचक्लाणः - 

शुरो घाविदहेखाम्बुदाचार्यशिष्ये 
जना भक्तिहीना यतीन्द्राभियाःस्युः। 

यतीन्द्राप्रिया विष्णुकारूण्यवुराः 
कुता मुक्तिचातां हि ताष्टाश्वघाना ॥ 

इति विस्पष्ट रवीति । अत एषास्य मात्मनः प्रतिवादिभयङ्करस्- 
रेरन्ववाये लचज्यजन्मानोऽन्ये च दक्षिणकलाः साम्भरतमपि श्रीमन्तं 
वेदान्तदेशिकमिममाराघयन्ति गुरुपरम्परामध्यघरतित्वेन मानयन्ति 
च । वदृन्ति च केचिहक्षिणकलाः “उत्तरकलानामसदाचायेभूताः 
श्रीमदभ्यज्ञामायोगिनः श्रीमन्तो खोकाचायोश्च नाचायो इति त- 
दालखयाभिगमनंसत्कारादि न तेः रियत इति युक्तमेतत्» । सस्मा- 

भिस्त खाचायाः श्रीमद्धेदान्तदेशिकास्तदाख्याभिगमनप्रणमनपणा- 

धनादिना तैरिव सोत्साहं कथङ्कारं न सत्करियेरन्"' इति । 

मालो 

मते 



> 

न्यपि नाम नें लोकानचार्याणां चादाये फचिद्दिरोधयो सक्यते 
तर्हिं कथमम्यैकरस्यसस्पादनेन पण्डितद्कत्यनान्तसष्तामशमन युकम् 
न पुनद धकद्प्य षरिपाष्य कथमपि देधविधाने युज्यते । अशा 
ष्यं चदय कस्मिश्िद्यथारुचि परिग्दाते खय त्िचशुः, न पुनस 
शायान्तरसखण्डनसंरम्भसस्ुपनतेनान्यतराचायैधरमाबमापननरूषणासा 
पणवाभ्जाङेन खयं ध्रत्यवेयुः । तथा च विस्खाशयदस्विय ध्वेः 
यदि वर्तितव्यम् › तिं विराघवेदेष्िकेष्व्चेषु वाक्ययोजनाभेदम। 
ल्रमप्यसखादूवा खािमतयोजनान्तरप्रदंशनमात्रेणाुपरम्य पेदम्पयप 
तद्दुषणप्रणयन करियते प्रत्यवायायेति सहृदयाः पदयन्तु । 

पचमाचायोपराघविध्युरे पयि वतितुक्रामेष्याथुनिक्रष्वापि मद 

त्मसत्तरदक्िणकटेषु, श्रीपद्रपुरस्थितपूवः हा न्तिदान्तसमखा चहु 

शाख्र्चा दच्छिणात्तरदेदाप्रसिद्धः पुरो श्रीरङ्ञाचायों यत् सचौचः 
यस्यास्य कतिमीश्चावास्यापनिष्द्धाच्य्मिदमास्थया मुक्तकण्टमकाप 
खण्डयितुमध्यवसाय किमप्यष्टेखत् ›, तत् सत्यमाचायदवलान 
मपरधभीतानां दक्छिणकरानामप्यसम्मतश्चुपेश्ताषदं जुगुप्सनीयं चा 
धियः प्रतियन्ति । शद हि भाष्य दश्लिणकलमद्ास्मनेय महास 
येणाचषयैपादपदारविन्दपरायणेन रातद्ुषण्णिव्याख्यष्ला खशनार 
श्रीयद्टिदम्तदशिक्वभवभ्रकाश्िकायां 

"तत्वाखाकनसाघन त्ुश्रतां सन्नीतसिदडधा जनं 
यश्चक्रे कविवादिपञ्चवदनस्त वेदचूडागुरम् । 

ये केचिन्मयुजा भजन्ति भुवने तेधामह धीमतां 
वीरीचर इति प्रष्टटमनखा वीथीघु संघुष्यकाम् ॥ "' 

इति घोषितवता- 

"इद यङ्खमा बुघानामीक्ावास्यक्यीिसस्यास्या । 
विदिता चन मज्ञ त बेद्कुखनाथं चिपञ्ितां प्रवरम् ॥ 

ध्ति प्रेषितम् । केचिदाहुः--अत प्प्रेतादसम्नन्थसखण्डम!भिनिः 
शेन कथचद्विदधेषाप्िवधनश्नद्धया, श्चीमद्ेदास्तदे शिकः सशरः 



भूदिति मन्वानः तं गुरुपरपराधटकमनतुसन्धाय गुरमुलादध्यतु- 
परपारयन् भ्रीमाष्यादिफं खथधमेवाताभ्र्याचायषटोकितवानयं 
धीणाचायसुरिरिति। 

किमनया कथया । स्येव परामशेकुरालाः स्वपि दक्षि 
कला उत्तरकठाश्चेददमनादयाचायंपादमाष्यमेवाद्रिषम्त {ति 
सितमेव । सधाऽपि पाप्ररणाममिमातवरोन अतुपप्षम् , भयु- 
कम् फवलक्कतक्मूरमियाक्तिमतरेण खण्डितत्वामिसन्धि थिः 
तपपकषतुमएमराणामप्याचायपादमाष्यलाणुमातरे ऽप्यशक्यसण्ड- 
नत्ि्यवसायं दरढपितु चर व्याख्याने व्याप्रतमनेन दासेनेति मास 
यमुत्सायं सवंऽपि सहृदयाः साधु सम्पयन्ताम् । एवं प्रगेव स- 
प्या वत्सरेभ्यो व्याख्याने विरचितवता मया पश्चात् तये सव. 
सरे न्युनाधिकांशविमरोनावापेद्रापयोः कतयत।ममिसन्धयित्यः 
मिद पुनः सष साप्रत प्रकाश प्रा्नोति। 

एति वात्छपक्रव्ती व्यास्याता चक्रषतिंछृतिसु नुः! 
पिततः सतो पिततो व्यलिष्पदरौप्ाधषो नाम ॥ 

ि्य्यायतणाके 





सोधनिका ॥ 

अख अरन्थसय न केवरं मुद्रणमरम् , क तु युददि मयि सदज- 

सौहादिमत्रेण सोधनिकाशोषनपाश्किरणभरमपि स्वयमूदूबा साद्रं साघु 

खद्रितवतां वैुष्यपक्षपातिनां विद्र्रशानामुचयानपल्तिकासस्पादकाना भरा 

। च्यविचेभ्राणां मीर्मास्ाणवानां भीमतां धीशेढतातयायेशिरोम- 

णीनां सविषे कतक्ततां सुबहु वहता मातृकाभरशयुखत्मापतितामदुद्धिमपा- 

कंतुमिदं शोधने प्रकादथते ॥ 

पुटः पक्तिः 

१ १८ प्रगुणिषे १८ 

२ ९ विश्य १९ 
८ ५ स्वीवास््/एप र 
१ १५ विश्म्पदेन र 

९ १७ विद्ययाऽमृत २० 

१० १७ परमस्डहृदीति "' 

११ १९ येके चस्मत् २२ 

१२ २२ शङ्क्यम् २३ 
१४ २० णयस २६ 

१५  मढमसद २७ 

१६  तावत्सम्बन्ध ५ 

, १५ तिह । 
१७ २४ अनन्तरभगेमेति २९२ 

२४ 

११ 
१६ 

९९ 

१९ 
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१९ 

प्वविनियोजन 
अनुभवजननयो- 

साधनमनथ (ग्य 

यद्र तेने 

परोऽय 
मोधनायेवं निर्देश 
परव्म् , अमु 

कते 

एवम्पद्ल 

एवम्पद ताद्य 
(विधाङ्ग कमेप- 

रिद्युज्दिदथेः) 

 पूरवपक्षसत्रम् । 
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गह स्थक्रमयम्रहम ३९ १ पुत्रफिन 
त्र निगूढा 9 २५४ खक्षितस्छर 
पद्यत | १९. दइरमहन 
न्यायसिद्धतायः 

र्वपयीलाचनया षा देहमिशिष्ासहमनरपःश्रचिव 
देदवियोजनङूपाध्रस्यापि अहणसम्मवाद्रसच्कल्पता, 
रूपविशेध्यम्तरम्वसखपहननवरस्यसव विद्याधनः 

मारमकदेद्पात्धया- | 

भावे्रन्ति । अय भावः-- अज्ञानस्य विपरीतान् 

द्रीरवान्धतमक्षघापकरवात् ्तानानुछानान्यथ।भावयारे 
रोक्तावन्यतरस्याथतः सिद्धिः पश्चद्वेभऽप्यस्ि ! षर 
पूवै स्वरूपपरतेनैव न्याख्यातत्तया देहपात्तद्पा्द 
च्यच्त््याऽनुक्ततया तस्य स्च्थत्व पातक्वभस्याटः 

नन धिद्धं हृत्वा मन्थप्रटर्तिरम युज्यते । अतः पक्ष 

चात्र । द्वितीयपक्ष आसपदं देहषरम् । बात णव ` 

ऽभूत् । एवं च देहबातमाचक्षीक्ततया पाततकान् 
परुक्षणीयपिति । परे तु देहपातो नामाङ्घानायकचेः ` 
सम्बन्धः तन्मूरखको यः पात्तक्रवभनतद्परक्षणमिद्रमि 
वणयन्ति । अनन्ध् 

प्रधानभूतमि ९५ १६ तरणरेमाण 

विग्रदकषबन्धस्यैव ६० १६ पद्राधधनिमः 
म्रहान्तवतिं ` ६२ ९ अन्यथैव [ 
जस्तु बा एकडोखागतयपुरुषट्वयन्ययिन अविन स्ट ह 
ऽवस्थाने परस्या प्रविपायत्त इति अमापनेदनाय 
भरति पर्य् 
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१ 
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११ 

१६ 

नान्तरदयवव्व- ७९ . ११ तिन्याप्त्यभविन 
नवसरतवात् [ख्पं ७२ १४ शब्दायीविषान 

नगृदनुपादानत्या ७६. ३. व्वेनानवयवस्य 

यदधिकरणं ७९ २. - एवेदं ्त्यनुगुणः 
पदाथसय ८० १२ परमासमनि सक्तं 
न सावयवत्वं [महः 

जाघटीति व्यभिचारादिति प्र्यक्छं न सिद्धयेत् । ननु. ` 
कथं न सिद्धयति । प्केकस्ाप्यवयवस्यावयवान्तरमा- 

तेऽपि स्वयमपि स्वस्मै माक्षमानलेन प्रत्यक्तवाक्ष तरि- 
ति वेद्धच्यतेः। अल हि माण्ये श्र्यक्त्वेन हेतुनाऽऽमनेोः 

ऽहमथत्वं प्रसाध्य, अहमर्थत्वानङ्गीकारे प्रत्यकःबमेव न 

धिद्धयेत् । अहम्बुद्धया हदम्बुद्धयवसे यपराक्लविरक्षण 

प्रत्यक्तवमवगम्यत इति, अदम्बुद्धया पररागथ।त्घयगर्थो 

हि मित दृत्यनेनेक्तम् । एवं च सवेलासमयु परत्य 

कतवाङ्खोकरि सर्वेषम्मसमनाम विङेषदिकेकेनाप्यहम्बुद्धया 
गृद्यमाणलमस्तिघ्याराङ्कायां यो यनिष्ठाहम्बुद्धया गद्य 

ते, सर ते प्रति प्रत्यक् । एकनिष्ठाहभ्बुद्धया चान्येषाम- 
ग्रहणान्न तेषां तं प्रति प्र्यक्म् । एवं प्रत्यारममिंतिं 

वक्तव्यम् । तत्य तज्रिष्ठाम्बुद्धिविषयसे त ॒प्रतति 

प्र्यक्क्ताधकमिष्युक्तं भवति । त प्रति प्रत्यक्ल च 

तन्निष्ठं तद्विषयपरकाश्च्ठस्तिमेव । इत्थ च प्रकृते ठच्छ- 

न्दनैकवयवग्रहण तन्रि्ठाहम्बु दधि विषयतस्यावयवान्तर- 

प्वपि सत्वात्तत्र च पूर्वगृहीततच्छर्दाथमूतावयवनिष्ठ- 

पकाराप्रलामा वाद्यमिचार इति उसिननकथवे त पतिं 

रत्यक्त न सिद्धयेत् । एवं सवै । तथा च त ४ति 



ष 

प्रतीच एव तदहम्बुषद्धिविषयत्स्यङ्खका्यतया सद्खात- 
विषयकप्रत्ययस्याहमिल्याकारकतव न सम्भवतीति । यथर्व- 

८७ ९ मानां शाक्तं प्रति ९२ ६ प्रमाणादवजिग - 

८८ ७. अपरश्च भूम्यां. [मिभ्यते 

% १० प्रथग्मूय ९ २ सवभूतेषु 
९७ ७ द्रटयन्;, तं 

` १०० १७ .न्धवि्ेष इति प्रङ्घते वाच्याथे एव विधान्तरेणोच्यत .. 
इति । एवं सम्बन्विरेषस्य तत्वेनेकत्वरब्दार्थत्वमन्य- 
तान्याष्टशासम्बन्धविवक्षया प्रयोगदश्चनानायुक्तमित्याश्ये- 
नाह प्रयुज्यते दधीति । 

; २० नहत १०३ २४ वगंस्यते 
१०२ ४ नारकं १०४ ११ वगतो समु 

,) ९ तमसादधिकं 2; १४ त्यन्घतमसप्र 

१०८ २५ रेभ्योऽग्रौष्मेत्यर्थो वणनीय इति क्वारसिकमिति शब्दस्य 
कमपरत्वं त्याज्यम् । यद्व्।ऽन्वययोग्यपदस्त्ते षष्स्या आ- 
ख्यातान्वयेा न भवतति । इतिस््वयोभ्य इति कमेपरते 
ऽपि न दोषः तदत्र शुश्चमेति श्रवणस्य वस्तुत नि- 
यमपूर्क्ग्रहणरूपत्वात् “आ।ख्यातेपयेगिः इति सूत्रेण 

नटवैरक्षण्यन प्रकृते पश्चम्या युक्तसेऽपि तदविवक्षया 
षष्ठ निवीहः कायं 

१०९ १२} दृत्तिरङ्गकमविषय 

१११ २२ रणे नस्यात् । ध्वंसस्य पश्ात्तालिकतया तद्धदुकमृल्यु- 
तरणस्य प्रा्दुवचलवात् -। प्रागभावपक्षऽपि दुःखजन्म- 

= प्रव्रपिदेषमिथ्याज्ञानानायुप्तरोचरापयि पू्पू्वीपाय इव 
प्रागमवि सति म्र्युतरणमिव्युक्तौ मिथ्याज्ञानादिकारे 



११६ 

१२९६ 

१२९ 
१३१ 
१३२ 

9 9 

१२०४ 

६२३६ 

इ 

दाषादिरिव सम्भूतिकाङ श्रप्युरेव टि स्यादिति | नेच 
तरणमलतध्वंस्खूपमिति वाच्यम् ! अथापि सर्वथा प्राग- 
भावस्यानादितय। यरत्योराप्रसक्तौ कुतस्तत्तस्णमिति । 
एवश्च तदभसक्तया सवेदाऽमृतप्रा्रिति सम्भूतेरमतभरा- 
िदेवुत्वं न स्याच्) न च कारणान्तरप्रतीक्षया ततो वि- 
कम्ब्य सूत्युष्वंस इति वाच्यम् । तथा सात तदेव कार- 

णे मुख्यमिति किंमेतत्मागभावकरोतनेन ए न च ष्वसप्रा- 
गमावान्यतरोपासनातु तफरमिति युक्तम् । अप्तभ्बन्ध- 

नान्योपासनेनान्येत्पच्तरयोगादिति मावः | 
दितीयमन्ते वक्तव्यमिति भवदभिमतम् 

पदेशः 

तदा साधारण्य 

निवेश्चेतः । अथ वां तत्त वततमानन्ययदेश्च उत्तरवा- 
क्यवत्तात्कार्िकानुवादः । सदा परयामीति वा निरूपा- 
पिकरोषत्वानुगुणोक्तिः । प्राथनाप्रकरणानुरोषे दु न्यत्य- 
येन पदयेयमिति चर्यो ग्राह्यः । ते ह्यस्य पुनरक्तसल- 
दसाधरण्यज्ञापना्थीति पायेऽस्वु । 

प्रथमं १४० ११ सप्षम्यवगत्तत्रन 

द्वितीयम् १४१ २२ वेव। 
तुतीयम् १४द् 9 त्रान्याहतलवेर 

देहात्मविवेक[परः १५७८ १२ थक्सिद्धिसम्बन्षेन 

शब्द् एव विशिष्ट- „` १७ विशष्टवाचिनः। एवं 
पवानित्यादौ रूपे १५४ २१ वैरक्षप्यं 
। गीतो 8 2 | 





3. [म : [ऋ < [1 [नो ज [नडा 

1 श्यः ॥ 

श्रीमन्निगमान्तमह देशिकविरवितं 

ईशावास्योपनिषद्माष्यम् ॥ 
---7>3-4,९८९---- 

श्रीम न्वेङ्कटनाथायः कवितार्किककेसरी । 
बेदान्ताचायवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हदि ॥ 

येनावास्यमिष् सषं चतनगितनातमकम् 1 
विश्चुदधसद्रणोघं ते वाखदेषसपास्सहे ॥ १1 

आं चार्यभाष्यतात्पर्यम् ॥ 
न्न्य += 

अनुग्रहमयीं रमाघुरसि धारयन् सादरं 
विशिष्टजनरक्षणव्रत हम वृषं धितः 
खक चरणमर्थिनां श्रणमेष सन्दशयन् 

दयादिगुणशेवधिर्दिरतु देवदेवः भरियम् ॥ १ ॥ 

स कविकथकरसिंहः प्ेतन्लखतन्त्रो 
निरुपधिनिगमान्ताचाथनामप्रसिद्धः । 
अपरतुरगवक्तः सन्निधान दधानः 

सदयमिह मयि खन्याङृति व्याकरोतु ॥ २ ॥ 

यतीश्वरविशेधिते पथि पुरातने यः प्रना(स्सत) 
कः हि सयीरिक्रदोशिकपगुणितते परं चयन । 



र ईशावास्मोपनिषद्धाष्यम् । 

रराज विंजयष्वजप्रथितश्िष्यवुन्दाचितो 

मुनिः स हृदि मेऽनिश्चं वसतु रङ्करामानुजः ॥ २ ॥ 

नमति कुमतिगतैक्षेपिगम्भीरश्चद्ध- 
श्रवणमधुरसूक्तिस्वन्दिकक्तारविन्दस् । 
महितगुणमय त माधवध्यानमय्च 

निंगमशिखररामनुद्रयं यागिनाथम् ॥ -४ ॥ 

परज्ञाचारपरिष्करियां यमिवरश्रीरङ्करामानुज- 

प्रख्यां कामपि देवतां प्रणिपतन् वैराग्यवारांनिधिष् । 
 त्सानुमहसम्मदिष्टमखिरं तय्य्रन्तगूढं परं 
तत्त्वाथं ह्ये विचन्त्य यतत सन्तो दयन्तामिद ॥ ५ ॥ 
नेषा निगमान्तगुरोर्गभीरसुक्त्यथवस्तराय कृतिः । 
इष्ट दाषकल्पनोयमघन्यम्मन्यो क्तेदूषणाय पुनः ॥ & ॥ 

सथ श्रीवेङ्कटरोरूविहरणपरायणपरमयुरषपञ्मानिवासपरिचरणप्रयुक्त- 
वरिबुधवैरिवरूथिनीवि्रासिषण्टावतारः श्रीवेहृटेशानामयेयो. विंशति वत्सरवि- 
शेषश्चतविशिष्टविधेो निजस्तहजमतिमदहिमनिरक्चणप्रहृष्ट गुरुकरोषदिष्टविशिष्ट- 

मन्लसिद्धिवरुसमध्यक्षितवैनतयवदनसरसिजमधुरसायितमषहितमन्तमधुरिमा - 
सवरादपाटेमपरिकर्मितप्रियत्तमोषास्तनम्रसन्नयुणस्षदनहयवदनसकलसमयसम - 
ध्यासेतद्युमनजिहम्रिंहासनस्समस्तकविकथकसन्ततसमस्यर्चतचरणार विन्दः 

सदपि रहसि च समत्सरेरपि सद्दय-छायितड्मोदन्तो वेदान्ताचार्यः कर्म - 
कांडगतववेऽपि ब्रकमेकमवणामष्टादशमन्त्रात्मकतेनासिष्ठववेऽप्यदेका्ेगर्भामा- 
त्शरीरभावरूपपतितन्त्रोपक्रमां कमसमुचितविधायोगविबोधिनीं चिदचिदी- 
शरतत्त्वत्रयविवेचनीं यथाभूतप्राङ्नताप्राङृतदेद्यदिव्यमङ्करविमरहार्चिरादिपथ- 

परयुखपदाथपर्दरदिनीमीशावास्यापनिषदं विद्रदन्तिवासिजनासुनिषक्षया भ्या- 
चिख्यासरिष्टदेवतोपासनरूपं सज्गकमाचरति येनेति । --जथ प्रङ्तेष- 



ञाचायेभाष्यतास्यसमेतम् । ३ 

सखवशानः सदजमष्िमा सर्वभतान्तयत्मा 
सवान् दोषान् खयमति पतन् सर्ववियेकवेद्यः । 

क मोध्यष्तः कल्युषदमनः कोऽपि सुक्तोष भाग्यः 
सिद्धोषायः स्फूरति पुरूषो बाजिनां खंष्देतान्ते ॥ २१ 

देशावास्वमिदं सवे्िस्या द यदनुष्यते ! 
दिन्य षति खरारेतद्गह्मदिद्या चुद्ा सनम् ॥ ३ ॥ 

संदिताद्ाह्वत सवं विनियोगपयक्त्नलंः । 
विदाथ स्यादिति च्यङ्न्कतु निबन्धोऽस्य तदन्ततः ॥ ४ ॥ 

निषदु्छ।कारानुसन्धनिन दुद्धसद्नणौषत्वे विश्रेणोति सर्वशन ईति । 
घाजिनां वाजसनेथनां शुङ्घयलुयेदिनाम् । ननु वक्तुः ्ोवुश्चं कस्यचि- 
निर्देशेन सुद्गीथा इत्येवं मध्यमपुरूषादिके कथं घटताम् । उपरिदियम।- 
नस्याथस्य समैपुरपरसाधारण्याइपि यजेत स्वकाम इत्यादाविव प्रथमपुरूष 
एव हि निदेषटत्यः तत्राह शिष्ये प्रति गुरोरिति । जनकादिभ्यो याज्ञ 
वरक्यादिभिगुरुनिरयुल्ासनस्योपनिषत्यु बहुलपमुपर्म्भेन स प्रकार इदहादत 
इ।प१ मन्तव्धम् । अतः घन्निहितस्वस्वगुर्रष्ट्शधच आथर्वणस्म्वेः परथ- 
मगुरोः परमपुरुषस्य वा ब्रहणम् । मत्य सर्वपुरुषसःघारण्यमप्यश्चतम् 
एतस्मकारावरम्बनेन च (्जाचायौद्धेव विव। विदिता साधिष्ठ प्रापत्" इर्यो 
दविद्।येधित इति भावः । ननु बञ्नवियानुशरसनरूपतव ज्ञानक।ण्डान्त- 
गेतत्वमावदयक्म् न तु कमैकाण्डक्तहिवान्तर्भवे। युज्यते । अतेऽन्याइञ्च 
एव कमानुचन्धौ कच्चिद्ये! विमरय दृ.यताह सं हितेति । बह्मवियानुशास - 
नहपस्याप्यथविदेषव्यञ्जनाय कमैकाण्डान्तभषो युज्यत एव॒ । अर्थ्य 
यम्-ये खल्िह वाग्होमादयः सहितायामुपदिष्टाः ते सर्वे यथ विचि 
प्व तत्तत्फरे विनियोगद नेन तदर्थी भवान्ति, तथा करर्नेवेहेत्यादिना चच- 

(५ (५ 

नान्तरेण ब्रह्मविध।यामधि विनियुज्य मानास्तदथाश्च भवन्वति । इति व्यङ्ः 



ईशावास्योपनिषद्ध प्यम् | ॐ 

दशावास्यादं सरथ यद्छिश्च जगत्यां जगत् । 
तेन त्यक्तेन अूङ्गथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ 

तत्र भथममचिद्विकासयधिषठितस्य सरतन्क्रात्मश्चमादिषरिजिदी- 
धया स्ंस्यं परमपुरुषायत्तखरूपस्थितिपरच्र ्ित्वममिप्रलयाह- हंद? 
वास्यमिदं सव यत्क्र जगल्यां जगदिति \ इद् तच्छ्खपममाणप्स- 
छमीश्वरव्यतिरिक्तं किदं चिदात्मकम् । ईदा वाको दाचजावीदा- 
नीरा"वित्यादिषु जीबाद्त्यन्तविक्चणतया प्रख्यातेन सर्चनियन्न्ा 
युखषात्तमेन । वास्य व्याप्यमिव्यथेः, सवीधएरे स्वास्मन्. सखेन वा- 
सनीय वा । सयत दि- 

| 'सर्वव्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति च यतः । 
ततः ख वाखदेरवाति विदद्िः परिपल्धते ॥ > इत्ति । 

जगतामिति खक्रान्तराणासुपलक्षणम् । जगत् खरूपतो घभ्रता 
षीके भक च 

कठमिति। इपिराब्दः प्रकारवचनः । अतः सप्रकर्मसमाराध्यत्यं परमासन 
एवेति व्यङ्क्तुमपि संहितायां निबन्ध दच्युक्तं भवति । 

यत्त पश्चाददध्याय्यालकशुङ्ृयनुरयदत्हि तां पश्ाक्नौोऽयमध्या- 
य इशातरास्योपनिषत्संज्ञ श्युक्छप्र् 1 तत् कर्थ युज्यत इति सन्तो विभरश- 
न्तु । यतः (चत्वारिंश विह। ध्याये परमतिनिरूपण' मित्यन्यनेक्तम् । अन्यो- 
ऽप्याह ।चित्तशयुद्धिश्च खवर्णाश्रमोचितकमीचरणनति पथमं कपकाण्डतेको- 
गचत्वा।रशदध्यायःन्रतिपारि तम् । अथदारमी ज्ञानकाण्डमेतेन चरमेणाध्याये 
नारभ्यत इति । शुद्धे यजुष्यधीतिम)ऽपि चत्वा।रदाद्ध्यायासिकैगेयं सहि- 
ता र त्लाय चत्वार्शाजन्तिम इव्यव बते । न तु कथमपि पन्चा- 
श | 

पूः 6 ४ „१ न + __ (५ भ् [4 उचमवतारयति तेति । चेतनलेत्ययि'तविरेव्यमरसि दम् \ 



आचधरभाष्यतावथरसमेतम् । ५4 

ऽन्यथात्व गच्छत् मोग्यभोक्ठरूपं वस्तुजातम् । अतद्ात्मक 
व्चिदपि नास्तीति दढयितु यरत्किञ्चेतति किदाष्यते । 

%हन्द्रियाणि मनो बदिः स्त्वं तेजो बल द्युतिः । 
वास्ुदेवार्मक्रान्याहुः क्षित प्षत्नक्लमव च ॥ › इत्युपद्रदितम् 1 

[ .रूद्ि्योगमपदहरती 'ति न्यायादधीशाऽन्न रुद्रः स्यात् । सवा- 
[पद्ाभावाश्च । मेवम् 1 कारणविषयाकाश्प्राणादिराब्दवत् रूढे- 
इ बाधतस्वास् । श्पकोड्वै नारायण समासीन ब्रह्मा नेदानः, 
नपहतपाप्मा ऽहमस्मि नामानि मे धद्धी'त्यादिभिरसयेकारणत्केन 

दिना परमपुरूषतरपारतन्व्य्मो ्रह्मः । ति न्यायादिति । योगा- 

नार्थोपसितिह यौमि कपदऽवयवविभजनेन भरत्यवयवशक्तेसरणेन भवरतिं । 

1 पाचक्र इत्य "पाकं तु पचिरेवाह क्तीरं भत्ययोऽप्यकः ह्येवम् । 

व्यथीनापोपश्पिस्॒ अवयवविभागमन्तरेण समुदायश्रवणमात्रेण भवती- 

सीघ कार्यकरत्वात् रूढिर्योगमपहरति । अंत एव ररथकरोऽ्ीना- 

#7ते'त्यल जातिवैहेष एवं रथकार इति रथकाराधिकरण सितमिति । 

गऽलेति । नायमीर्रब्द :, किंत्वीररज्डः । इशावास्मभित्यकं पद्- 
शनाऽऽा स्यामिति तरतीयातत्पुरुषवृत्तमति शङ्कितरागयः । सवोदीतिं । 

1: स्ख जगत इत्यादौ सवैजगदाद्यपपदस्द्धविन षष्ठ्यथस्यं धास्वथे 

न एवान्वयस्य वक्तव्यतया रूल्यथरद्रविवक्षणासम्भवेन रूडिपरित्याग 

[व्यकः । न तथेहेति भावः । एकपदत्वमन्वारुद्ैव परिहरति मेव- 
ति । अन्वयासम्मवाद्वेव हि सवादयपपद सरु छूदढिवाधः । सोऽला- 
[सिशिष्ट इति मावः । ननु भ्सवाणिदह वा इमानि मूनान्याकारा- 

र समुन्पघन्तेः स्वणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेकाभिसविश- 

त्यादौ ह `वा इति नगक्तारणस् प्रतिद्धवन्निरदेशेनानुवादत्वावगमात् पु- 

बाद्मते सदेव सोम्येद "मित्यादौ तद्धिरक्षणस् जगक्ारणलं निर्णीतमिति 
द् नुसरेणाकश्ादिशब्दस्यान्यथा-नयनम् । न विष्टानुवाद्रर्वगमकं कति- 



६ दशावासपनिषद्धाष्यम् | 

कर्म्दयत्वेन च सम्प्रतिपक्ने रद्र सवीवास्यत्वस्वाधारत्वदेरसम्भ- 
वात् । तद्तया प्रसिद्धे ऽनवच्छिशनिश्वयै सर्वेश्वरे योगिक्ोऽय शाब्दः 
प्रयेतव्यः। यद्यपि प्रसिद्धवन्निदेशाभावादाकाशादिवाक्यवेषम्यम् 
तथा ऽप्येन्द्रीन्याया द्विरदा दिषयतथेव रूदिभङ्ञापपतिः । न चात 
‹ सवेत्वमाधिक्रारिक › भिति न्थायः, सङ्खोचादष्टः । प्रवा्श्व- 

श्विदि । येनाकाशारिशन्दख दष्टन्तवं स्यादिति शङ्कते यथपीति 1 

 शूदिवाधमत्रि दृष्टन्तः । त देतकेयमपि विवक्षितम् । वस्तुतोऽसदु- 
ततत शष्टान्तवाक्येऽप्यक्षत हइत्यमिप्रेय परिहरति तथापीति । णन्द्री- 

न्यायादिति । 'कदाचनस्तीरपि नेन्दसश्चसि दष्धषे । उपोपेन्नु म- 

धवृन्मूय हन्तु ते दानं देव च्यत" इतीयमेन्द् ऋक् । अश्या अरथः 
हे हर वं कदाचिदपि स्तरीको नासि । दाष्युषे (हतेः) दत्तवते 
(यनमानाय फरप्रदानाय) उपपेन्नु यजमानपमीप एवं सश्चति गच्छि | 

भूय न्यु पुनरेव च देवश्च ते दानं देयं (हविः) पृच्यते सम्बध्यते, 

यजमानेन दीथत ईति यादिति । 'वचनास्वयथाधमेन्द्रौ सादि ् ययिक- 

रणे (३२२) दयम् रव्यतधनेन््धतिपादिका सतीन््रौपानाज्गमिति 
पूर्वपक्षयित्वा पुन्या गादपत्यपुपतिष्ठत' इति श्त्या गर्हपत्योपश्चनि विनि- 
युक्तात् तदुपस्थनि चेन्द्रष्यान्वयासम्मवादणतमिन्दरपदे गौण्याऽन्यधा वा 
कयाऽपि वृत्या गदैपत्यपरम्, न तु चयनानुपयेगीन््रपरमिति सिद्धान्ति- 

तम् । तन्त्यायादित्यथैः । सवरेत्वमःधिक्रारिकमित्ति । पू्णीहूघ्या 
सर्वान् कमानवामेतीति वाक्यं यदि प्रमाणम्, तद्यधानाङ्गमूतया पूणाहु- 
तव सर्मफरपिद्धेस्यानि क्मीण्यनर्भकानि स्युरिति पूर्वपक्षं परतिभषप्ुमिदं 
सुत्रम् (१९ १) । भख्यायप्येकोऽथैः । यथा सर्बोदने भुक्त 

ह्यत स्ब्दरोऽधिङ्कतपि्षे न तैरोक्यवरतिनमोदनं गृहाति, त्थेवायमपि 



ल= ^ न्यो 

जाचायैभाप्यतास्य्तमेतम् । ` ७ 

रानेकेभ्वरपक्चौ तु चैकाटिकरसर्वनिर्वाहकेश्वरप्रतिष्ठापकेः श्रमाणगणैः 
पत्यौ । अतः "पतिं विभ्वस्यास्नेश्वरम्' इन्यादिप्रसिद्धानन्याधीनै- 
श्वयेम् , "यो ऽखावसो पुरुष हइल्यजुव दिष्थमाणम् , ब्रह्यदानजनकत- 

सवेशन्दोऽभिकमीपिदतफच्मालम्राहौी भविष्यतीति । एवं च यथा तच्ला- 
धिक्ृपमातविषयक्रत्वे सतैराब्द सति शङ्काथः । सङ्कोचाद एरिति । कथम् 

इत्थम् । तत इहन्यक्ानथक्यभियाऽभिकमप्रकरणाच्च सङ्कोचो दष्टः । 
शद पु न किंचित् प्रमाणम् । प्रस्युत्र सवशः खलारस्यात् यक्छिच- 
पद्सारस्याच्चाविलमपि गृह्णातीति बःषकसद्धावादसङ्केच एव दयते । 
ननूपक्रमे ईरपदेन रूढ्या रुद्रवचनाज्जवन्यं सप्रपदं तदनुरोधेन नेयम् । 

उपक्रमापिकरणन्यायात् । उच्येते । यघपीश्शज्डस्य पाठः प्राचीनः, अथा- 
प्यथम्रहणवरायां सर्वक्चन्दाथेग्रहणमेव प्राथमिकम् । उदयं गृहीत्वा पा 
देयं ्राह्मम् । इदं समिद्युदेदयम् । ईशावास्यमिति च विधेयम् । किंञ्च 
यिच जगत्यां जगत दत्यथ एवाद्ावध्यवसातव्यः । तत्र च सङ्कच- 
कमावादशेषग्रह्णमिति तदनुरोधेनापि स्धशन्दिनक्षिषग्रहणम् । पएवश्च 
जघन्य तो गृद्यमाणमीशचपदमनन्वयात् रूढ्यथ विहाय योगार्थ निपतति । 
न खल्वीश्यानो मूतमन्यसेत्यल पभरथमश्नतेशानपदरूढ्यथीवाधाय भूतमन्यसे- 
ति षष्ठ्यथस्य घाववर्थेऽन्वयमविवक्षितवाऽन्यथा नयने कश्चिदङ्गीकुयाव् । 
अपि च स्र यकिश्वेल्यनेकपदस्वारस्यभङ्गमसङ्गादपरि ब्रह्मतद्विघाफरदिपर- 
वाक्यजातानुरोधाच्च मूयसान्न्ययिनोपक्रमन्यायस्योपरोध एवेति । भवादे. 

भ्वरपक्षो नमिकसिन् सी एकः सर्वनिवाहकः प्ररुयानन्तरभाविनि सगी- 
न्तरे चान्य इति पक्षः । अनेकेश्वरपक्ष्येकाक्षिन्नेव सगे छाशपरख्यादिका- 
थभेदेन ब्ह्मसद्राघनेकसमेश्वयशाकिखीकारपक्षः । नेकाेकेति प्रवाह- 
्षुदा्ाय । सर्वेखनेकेशवरपद्षमतितेपाय } स बरहा स शिव दति 



८ ईशावास्येपनिशद्धष्यम् । 

या नन्यथा क्िद्धवाकयनिधोरितम् › गत्र सवभूतान्तरातमाऽपदर्तपा- 

ष्मा दिव्या देव प्पक्रो नाययणः' इत्यादिषु सर््कन्तयामित्वेन प्रख्यातः 

तत पव स ब्रह्मा स रैव इत्यादिषु विभूतिभूतानां ब्रह्माशे- 

वेन्द्रादीनां “विश्वमेवेदं पुरुषः” इत्यन्न विश्वस्येच विशेष्यतयोक्त ना- 

रायणमेव सर्वस्य बास्यमीरां वक्तुमुचितमेतद्धाक्यमिलयलमन्यरूडि- 

प्रसलङ्गराडेतासमस्तपदाध्ययनानाभेनज्ञाश्रोल्लियचोदयापारम्भेन । पवं 

म॒सुक्षोरीश्वरपारतन्त्यबोधसुत्पाद्य वेराग्यभूषितां चत्तिमुपदेशाति- 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखिद्धनमिति । तेन जगता भा- 

म्यताश्नमविष्येण त्यक्तेन दोषभूयस्त्वद शनात् परित्यक्तेन उपलश्षि- 
तः सन् मुञ्जीथाः सग्रचिषिद्धयोगधर्मोपयुक्तदेह्ययारणमात्रौ पयि- 
क भोग्यवर्गमित्यर्थप्रकरणाभ्यां सिद्धति । यद्धा सर्वाघास्यत्वेन 

किमिलयक्येव नोक्तं स्यादिलल्वाह विश्वमेवेदे पुरुष इत्यत्र विश्वस्यवेति । 
क्यं चेत् खारखशुद्धया खीक्रियते ता विश्वमिति पूर्रवाक्येन चिदचिलस- 

पशचेकये पुरुषस्य सम्मन्तव्यम् । न च जहभिटा ब्रह्मण हृष्टः । तद 
नमूढाभदोऽपि न युज्यते । अशक्ये चैकेन विश्वपदेन चिद्धिषये रेक्यम- 
न्य्लान्यविधत्वं च बोधयितुम् । अतः सरवत्रेकविध एव निर्वामि युक्त 
इति । ये तु जडक्यमपि खीकरर्वन्ति ते नि्धैकारत्दिश्तिविरोपेन नि- 
राकाया पवेत । दोषभूयस्त्वेति । रेशर्यफलं हि-- 

दुःखम दुःखमिश्च दुःखे।दकमथासिरम् । 
अत्य ददार्मधीम्र दायप्राप्तविरेधि च ॥ 

-इति दोषसक्तकदूषितम् । केवल्ये च यावत्सम्भावितं द्रव्यम् } सरथं 
-भ्रकरणाभ्यामित्ति । जन्यथाऽनुपपतत्या प्ष्रत्यागपकररणनरल्यथ | कवर 

भाजनान्यथऽनुपपत्िभग्थिमातिमाक्षिपेत् । त्यागपरकरणसाहिता तु निर- 
फमति भावः । यद्वा अथःखवाक्वखम्तन् व्यक्तेने'ति पदान्तरन्वयगरग्य- 



साचायमाप्यत्तासर्य॑समेतम् । ` ९ 

ते निरतिञ्चयभोग्य-चक््यमाणोपायससिन भुञ्जीथा शति योञ्यम् । 
कृत्यापि बन्धारबन्यावो धन मा धः माभिकलश्िः । ह् च यमः 
किङ्करं परति परमसह्दि इत्यारभ्य "शरटमतिशूपयाति योऽभैतष्णां 
पुरुषपल्युन ख भाखदेवस्षक्तःः इति । इदं च घनाराप्रहाणं परमात्म 

---------न 
ता; प्रकरणे पूवीपरवाक्ष्यजातम् । ̀ वक्ष्यमाणापायसुलेन अञ्जी 

इति 1 खन्गेदमवधयम् - -वस्यमाभोपयेचयुक्त्या विचाखूप उपाय उष. 

रि विधासखत इत्यवगम्यते । असूर नमिति मन्त्रेऽपि बद््यमाणवियाया- 
मिप्युक्तम् । एवे च सुञ्खीथा इति धात्वर्थो मोष्षकालिकर ` उपायजन्याऽनु- 

भव इति ज्ञायते । "यपु स्वामि भूतान्यात्नन्येवानुपदयति, ° 'वसि- 

न् सवामि मूतान्यास वामूद्धिजानेत' इति मन्व्रयेश्च विदषः सम्प्रतिकपर- 

याजनप्रदद्यकत्वमवोक्तम् , न विदययाविघायकत्वम् । "सन्धं तम' इत्यत 

तु “एव विचिवश्षक्िपरमासविषयां कमङ्किकां वियामुपदि्ये"ति भाषि- 

तम् । न च मध्ये ब्रह्मगुणनेधकवचनसत्ेऽपि विक्ाविधायि वचनमस्ति । 

विधां चाविचघां चति मन्त्रस्तु केवरु मानान्तरपाप्त विघ्ाऽिास्पु्वयतत्पथः। 

जन्यथा तुद्यन्यायेन कुवैननेवेति विहितकर्मविधायकसवमपि खलीकरव्यं स्वा- 
त् । अता वचनान्तरामावात् विधिश्रव्रणाच भुञ्जीथा इत्येतदेव विधवि- 
धायकम् |! विधायाऽमृतमदयुत ईते विच्राफरस्य वक््यमाणखाच्च न फरु- 

परम् । अनुष्ठानकारऽपि परीतिह्पापन्नाया विचाया भोगदूपत्वमविशि- 

म् । तादावििकमोगस्याप्यनुषायमानोषायाघीनसराद्धागघ्थानयार्चतो मेद - 
मादायेषायमुखनेव्युक्तिः 1 अते सुज्यर्थो भक्त्यपरपभाय मोगदूपसुपा- 
सनम् । उपा्ीतेत्याधप्रयेगेण भुञ्जीथा इति प्रयोगश्च प्ररस्म कट्याणम- 

यत्वमहानन्दत्वादिन्यञ्लनाभरः । उपायस्य वद्ष्यमाणत्रकथनं च सामन्य- 
तो ब्रह्मयिच्याया इदोपदेश्चऽपि तदपेक्षितब्रह्ममुणतिकतव्यतारेस्वैरि वक्ष्यमाण- 

तया यथत्रिषस्यापाबतवं तथाविधश्च. तावदरिकरसम्पन्नसख वश््यमाणक्मवेलय- 
2 1 | 
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तरकृतघ्विषयवेराग्योपटक्चषणम् । सयत दि-- 

“प्ररमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपस्मत्मनि' इति ॥ १॥ 
[ मीं 

मिप्रायेण । एवं चायं मन्त विधाबिधायकः, अनन्तरश्च तदज्गकभवि धा- 
यक इति रमणीयगिव्यके। निरीहः । अन्यस्तु युनरुप सनाथं द्विष्टम् । 
सकरेतरभोगपरिष्यागेन परमात्ममोग इह फथ्यमानः फरृहप एव स्वरसपरषी- 

तः । न च फर्स विध्यस्म्मवः । अप्रवृ्तप्रवतनरूपविधेततल्ापम्भवे. 

ऽपि अज्ञातज्ञापनदपविधानस्य सम्भवेन भुज्लीथा इत्यस्यापपत्तः । वक्ष्य, 

मणित्यदिपूुक्तेश्च्करेनासिन् प्रक्ष निष्टा । विधाविधानं तु य्व 

सवीणीत्यतत । अनुवादखूपतया प्रतीतावप्यप्राप्ततन विध्रकल्यनं नायु- 

क्तम् । उपासना्थकपदतत््वात् । सांप्रतिकप्रयोजनपरदर्कलोकेयु- 
ु्ुपरपाथवेक्तिशयेतराधामिप्रायेण । शाखजन्यज्ञानपप्वं चानुपड्यती- 

स्मसय यधप्युक्तप् , अथापि विदाविषायिवचनान्तरामावदेव तदक्षःवागेनो- 
पा्षनपरलो क्तेः । मोक्षपायोपदेरापकसेषित्यादिना चा्थीन्तरविवक्षणा- 
योगो भाषितः | "तद्विदः सांप्रतिकं प्रयोजनमहि'त्यख च तद्वियां 

विधाय तजन्यं सभतिकं फरमोदीति . विशिष्टा्थपरस्वम् । अतोऽन्थतेव 

वि्याविधानं न प्रथममन्रे | किं विैदिकाएुणिकतदनुभवमातामिधानमि- 
ति । परमसुह्द ति । परमात्मनीति । प्स्वेषणावरिनिरधुक्तः स भक्षं मो 

क्तम ती यु्रार्भम् । 
यत्पुनरस्य मन्त्यान्यथा व्यारूयानम् -इदे सभे सेतरत् कृतं 

जगत् ईशा षास्यं वसितुमाच्छदयितं वकल [देवत् स्वातिरायाधायक्रतया 
धारयित योग्यम् । वस आच्छादन श्युक्तमाच्छदनं न तिरोधानप्रयो- 

लक्यापारखूपमपवारणम् , अपि तु स्वातिरायाधायकतय। धारणमेव, पक्षं 

वतते शत्यादौ तथैव बोधात् । तथा च वस्लदिवतु धायतलवाचिवाखः 
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दाञ्दन रोषत्वगर्भितं पारतन्न्यसुक्तं भवति । अतो जगत्यां यत्किञ्च 

यक्तिञ्चित् जगतु ; इदं द्वितीयान्तं खजीथा ह्यस्य कमं । यद्रा इश 
वास्यमिदं समिति तक्ष | जगदयां यर्क्िश्च जगदस्ति हकावास्य- 

मिद सवे भुञ्जीथा इत्यन्वयः | व्यक्तेन फरूममताकर्वृलखविषयततिविधगीते- 

त्त यागरषस्करृतेन तेन तद्वस्तुना खखामिमावसम्बन्धनापरक्षितस्तमिप्ति स- 

ज्गीथा इत्यनेन कवरेखनान्वि्तमिति ; 

यदरप्याचाथपादभाविताथपूषणम् -वसतेरकमकतेन ण्यसत्ययासम्भ- 
वात् वास्य मित्यस्य व्याप्माथकल न् युक्तम् । उतरवाक्यार्थानुपकारकता- 

चायमर्थो वाप्यितन्यमित्यथश्च न विवक्षितुमदः । सुज्जीथा इत्यस्य कमीध्या- 

हारः करणाध्याहारश्च इ्चि्ट कलितः । त्यक्तेनेति वैराग्यवंरोन खखूपल्या- 
ग्ैव विवक्षिततयोपरुक्षणतृतीयाऽपि न घटते । ताक्रारिकिविरिष्ट्य- 
रूपोपरक्षेततसखर एपेत्यमूतलक्षणत्रतीयाविधानात् । यथा--अपि मवान् 

` कमण्डलुना च्छालमद्राक्षीदिति ; | 

तदुमयमनुपपन्नम् । तथा हि-व्याख्यानानुपपत्तिस्तावत्-- 

भुज्ञोथा इत्यन्तं यथाकथचिद्राक्यद्रयम् , न तु वाक्यत्रयमिति ह्य- 

भिप्रायः । तत प्रथमयाजना न युज्यते, यक्किश्चपदस्य तच्छब्दसपिक्षवा- 

त् । यथपि यक्िश्चेखदस्य न तच्छन्दसपिक्षखनिर्बन्वः; अथापि यकि- 
श्च राब्दसच्छन्दवरितवाक्यान्तरसपिक्ष एव सर्पत दद्यते । यथा-- 
यः कश्च राब्द्रो वागेव सा । ये के चासस्यन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्व 

गच्छन्ति । प्राप्यान्तं कभणस्तस्य यक्किश्चह॒ करोत्ययम् । तासे 

परेप्याभिगच्छन्ति ये कै चासहने जना शृव्येवम् । न च तेन द्यक्ते'नेति 

तच्छब्दस्तत्मतिंसम्बन्धी, यच्छ>्दवटितवाक्यवटकतवात् † अतः ध्रयमाण- 

परदानामन्यथा योजेतलन तच्छब्दषटितस्य वाक्यान्तरस्य समस्तस्य कल्प- 
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गीवतया महदधोरकम् । वाक्यत्तयापतिदोषादानिरमोकश्च । न च व्यक्किल्न्व 
जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन अुड्गीथा ईशाव।स्यमिदं स" मिति योजना | तच्छ- 

व्द्ामावेऽपीदं शब्द स्तत्काथकरोऽस्तीति मन्तन्यम् ; तथाऽपि यच्छन्दधा2त- 
वाक्य एवं तस्यव तच्छन्दंन अहणस्यासमज्ञसस्यापरित्यागात्, एवं सतीदं 

सवमेति इृत्छनगद्भहणसखारस्यभङ्गपप्तङ्काच । इद मित्यस्य यरक्िचपदप्रति- 

पम्बन्िति ि यक्किचपदेन मुजिक्रियाकर्मतवार्हसय कतिप्यमात्स्य आद्य- 
तया ताक्त एतेदमि त्यनेनापि विवक्वणीयता । न खट्ट छत्र जगदेकघ्य 
मोज्यम् । किं चैवमोशावास्यत्वमाक्तप्थ वियेयत्वापातः ; तेन त्यक्तेनेति 

यागस्य यच्छञ्दवटेतवाक्यवरटकपदगम्यत्वेने देदयकोखयन्तभीवात् । उदद- 

स्यविशेषणव्वे चाविवक्षव स्यात् । य्था महं सम्मार्टीत्यत्त अहगक्तैकत्वस्य } 
न चेदेदयकोटेनिवेशोअप सम्भवति, सप्राप्ततलात् । मानान्तरपप्तं ष्ट 
ठथासत्वमदेति । सति चेदेदयान्तमीवे भवदभीष्ं नष्टम् । त्यागरक्षण- 
ुद्धिविशेषविंधानार्थोऽयं मन्त इति हि मवसक्रिफा । द्वितीययेोजनाऽपि 
¶ युक्ता । इद सवेमिति हि इन्सलगद्वहणं मवदयक्षऽपि । सप्रपदस्वा- 
स्याधक्किकीत वाक्यवराच् तथैव खीकनरव्यभ् । तथा च तेनेति त- 
च्छब्दोऽपि तावद्वाची । एवं च भुञ्गीथा इत्यकेकस्य कत्लजगद्धागवर्णन 
कखन जगता खस्वामिमावसम्बन्धकथनं च कथं दटताप् £ एवमीशाका- 

यत्वं नं विधातु शंक्यते 1 ईशावाश्यत्ात् सप्र मुन्जीयां हति हेतुगभविशे- 
णमिति खेस््रभिप्रततम् । न ष्यप्रसिद्धश्च ददु सन्मवतीति प्रमाणान्त- 
ण प्रसिद्धिवच्यि । तथा कास्य तदुषदेश्चख्पता व्याहृन्व्त । नच 

गमेन ̀ यजेतेत्यादौ यथा सोमविक्षि्टयागाविवनि सोमख्यपिरोषणविधिरर्थी- 
कम्यते, तथेहापि सकरुक्दोषणविशैष्टमोगकिवनि प्यादार्थकविधिन व्याम 

धवेदावाल्यत्स्यीपि विधानामिति शक्यम् , मोमस्य रागघ्राद्ठेनातिपेयत्वात्त 
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भराप्तमोयेददेरेन त्यागयव विवेयत्वात् तेन सदेशावास्यतस्यपि विभनि वा- 
क्यभेदव्रसङ्गात् । अपि वचेशावास्स्वस्यद शब्द थविशेषणस्वात् तसय च 
यल्िच जगत्यां जगदित बाक्यवरनोदेदयलेनान्वयसव ज्ञातत्वात् तद्द् 

केन त्यागविशिष्टमागविधानेऽपि नादेदयविशेषणस्य बास्यत्स विधैः सम्भ- 

वति । इदमथहिरेन वास्यत्रस्य विशेष्टमोगस्य च विचावभ्युपणत्त पुन- 

ग्रे देशेभेकस्वसम्भागैयोधान इव तदवसख एव वाक्यभेदः । अतो ब्रह्म- 
विधोपक्रमे ईंशावास्यत्वस्य विघेयघ्वमावदयकमिति मुज्ञीथा इत्यस्य नेदं करम 

भवितुमर्हति । किं चश्चावास्यवत्यागविशिष्टद्रःयमोगविधानानन्तरमाधथिक- 

विधिनेशाव।स्यत्विधान तावत् त्यागस्यवाङ्गतया न मवति । अरुणयः 
गवा कीणातीत्यादावारुण्यदिरिव नीरादिञ्यावर्तकतयेसरव्यावतकतयेश्ावा- 
स्खस्याङ्गत्वास्म्भवात् । तस श्वरूपतः सवेदा सता नायेगव्यावृरया- 

ऽपि विशेषणत्वम् 1 यकि च जगत्यां जगदिति वाक्येन मध्ये व्यवधाना- 
ष्व पूवीपरांशयेवीक्यद्भयत्वमेव स्वरसपतीतिकम् । च्छरक्षणं च तेषा- 

मृग्यत्धवेन पादन्यवस' तिं नेमिनिसूवितं प्रव्येकपरेसमाष्ार्थकपाद्- 
बद्धमन्तत्वषूपमिह् स्वरसतः सम्भवन्न युक्तं हातुम् । तसाद्धाक्यवयमि- 

त्येव समुचितम्. । 

त्यक्तेनेव्यस्य गति क्तद्विविधत्यागपरत्वकथनमप्ययुक्छम् । कम॑विष- 

यो हिस त्यागः । न चेह क्मत्यजञ्यमानत्वेन फथ्यते । विविघपरिणामाप्पद्- 

स्य चेतनाचेतनात्मने द्रव्यस्यैव यिच जगदिः्यक्तिन तस्येव त्यागकथ- 

नात् । ननु स्वक्षोयेनात्मना स्वकीयेश्चोपकरणेस्स्वयमेककर्मागिकारयतीव्यनु- 
सधानक्छाक्रमणीवं तक्कचतदुपकरणष्वपि स त्यगोऽक्तीति गम्यते । पवश्व 

कमणि स्यागकथने कर्तरादावपि यथा स उक्त एव भवतति तथा द्रव्यत्याग्- 
कथने कर्पैत्यागे(ऽपि कथित एवेति } न. । वैषम्यात् । कमी हि प्रपानभू । 
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कर्लपकरणादि तदङ्गम् । तत्न प्रधानघ्रदणे सङ्ख्रहणमिति युक्तं कमण- 

स्त्यागः कथ्यमानः सांगस्यव केथ्यमान। भवतीति । नद्येवमङ्गस्य कथ्य- 

मानमसति वचने प्रधानस्यापि हाद युक्तम् । एवन्न्व प्रधन कर्माण स्याग- 

सिद्धये वचनान्तरेऽनिष्यमाणे तेनेव कललादेरापि स सिद्धयतीति व्यथ इहोष- 
देशः । न च द्रव्येषु त्रिविधव्यागत्तमवः । द्रव्याणां प्रायः तस्सिद्धतया कति- 
स्यि क्मणी कर्ववम्रसक्तयमविन सवेत द्रभ्ये ततत्यागस्य वणनायागात् । 
एवं फरत्यायोपि न भवति, भषानकमजन्यफरुस्य द्रग्यजन्यखाभविनापस- 

कतय तत्र तत्त्थागव्णनस्यासगतस्वात् । यत्पुनर क्जन्यफरु प्रधानप- 

कारख्पम्, तत्सर्वदाऽगेक्षितमवेते न तस्य व्यागस्सुकरः । अतत्तत्त ममत्ाव्याग 

एवावरिष्यते । किञ्च स्यजिषातोै त्रिविधव्यागविरेषभे रूटिरत्ति, 
येनान्याद स्य प्यागस्य ग्रहणे न युज्येत । अतो यावक्तरमवाचकवद् न सम- 
मिन्याहृतम् , ततापि विहितकमेवाचकपदम् , तावद्धिस्पष्ट्ग्रहणेऽनुप- 
पत््यभविन न गीतोक्तखक्षणिक्यागपरिग्रहस्युवचः । अतो न कमौमुब- 

न्धिप्रिविधस्यागविध पित्वमप्य मन्लघ्य खीकतु साम्पतम् । अन्यरुभ्यत्वाच | 
उत्तरो हि मन्तःक^ धास्यतीति वक्ष्यते । प्रघानविधनि चांङ्गविधानमप्यन्त- 
गर्मितमवेते न तदर्थे प्रयङ्मन्लोऽपेक्ष्यते । किञ्च तत ““नर्'' इति स्पष्ठ- 
मेव स्यागोपि दर्शितः । जत एव तत्त "एवे विदुषःफलरक्तगकधत्वदिव्याग- 
यक्तं नित्यनेनितिक्प मित्याचार्थपादानामवतरणभाप्यम् । अर्थपुष्य्यभावं 
चासिन् व्याख्यानेऽनन्तरमेव दशचयिष्यामः । 

दूषणानुपपर्तिश्य - यत्तावद्धसतेरकर्मकखने प्स्यप्रत्ययासतमवाद्रास- 
मिति न व्याप्याथक्मिति, सोयमनुक्तोषारम्भः । न हि वक्षतिरेव ्वीकऽञ्यः, 
तत्रापि ण्यस्य. परती क्तमक्ति । अन्यथापि व्याप्याथकत्वमनेकथ। शक्य 
वणावतुम् । तथ। हि-- भवदुमिमत वक्त जच्छ।दन इति धातुमेव् 
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गृह्णाम: । तस्य न तावत्स्वातिशयाधायक्रतया धारणमथः । स्वस्यापि धरारण- 

प्य कथमप्यतिक्ञयाधायकत्वावरयभविन स्वातिश्चयाधायकतयेत्यस्यान्यावतक- 

सात् । न चायमतिश्चयो विशेष्र्कषूपः, तेन निकषाधायक धारणं व्या- 
व्यत इति वाच्यम् ; न हि वराङ्गनामिरति्ुद्रप्य मरिम्दचस्य वाससो 
धारणं वस्नं न मवति । तथा च तत्र वस्त हृति प्रयोगो न स्यात् । किं 

च मारामूष्रणगेवधनादिकमपि भियमाणमतिश्चयाधायकमिति कृष्णो मा- 

रां वत्ते मूषण गोवधनमिति प्रयोगप्रसङ्गः । किं चानन्दतीर्थैः वृष्णीनां 

वुदवाऽसी 'व्यत्रैक्तमू भाच्छादयति सवे वासयति वसति चेत्ति-वाघुदेवः- 

छादयामि जगद्धि मूला सूयं इवांद्यभि 

सव मूतधिवासश्च बासुदेवक्ततेऽस्म्यहम् 1] इति मोक्षधम हति । 

अते महामारतानु्ारादिहापि वास्यमाच्छघं सूर्येणेवाद्युभिरात्ि व्याप्यमि- 
त्यथवरणनमुचितम् । अपि च यथपि तिरोषानप्रयाजकव्यापारख्पस्यापवा- 

रणस्य वस्त आच्छादन इद्युक्ताच्छादनषूपत्व न सम्भवति अथापि, भा- 

च्छ[दन इष्य तदुपयापि गिजर्थीश्रयणनापवारणानुकरूरु्यापारक्रिशेष एव 

वसधत्वथतया ग्रहीतुं शक्यते । अङ्गतिरोधानपयो जकन्यापारे वसखनिषठः 

तदनुङ्कखग्यापारश्य वस्तानपुरुषनिष्ठ इति वक्त वस्त इति प्रयोगोपपत्तिः । 
मारां वस्त हृयेवम प्रयोगश्च । न खट माखादिकं धारयमाणः पुरुषोऽनेन् 

मदज्माच्छादनीयमितति मन्यते । यल्पुनरद्धोतिभैराच्छादनीयमित्यथमेव 

वास्यपद्य स्वीकृत्य व्यपोहनीयमिति तत्पथवसानं कृतम् । तत्तावन्मा 

मूत् | तावता नासनुक्तरूपाच्छादनघ्य वस्तधातर्थतवाप्तम्भवः । अत 
एवाचार्यपददिरपि शाङ्करभाष्याखूढमाच्छादनाधकवसघातुमनिषध्य व्यपेहनी- 
यमिति तच्छरतपथवसानमावाघम्मस्या व्याप्यमिति पयवतस्ानमाक्रमभिदितम् । 

एवम च्छायपुप्पपटमित्यादावप्यपवारणोपरि णिजर्थो माद्य; । व्याप्यं 
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प्रवसानं चत्यम् । वख [हे तिरोधापनीयमङ्क स्वयमावृव तिरेघापयति ! 
एवं च तिरोधापकम्य चल्लस्याङ्गसम्बन्धावरेयम्माववत् परत्रक्षयवनिकायमा- 

नमायामयप्रपश्चस्य परत्रह्मसम्बन्धावरहयम्भावात् प्रपन्च(न्तगतसर्ववस्तुगतं 

तिरोधापकतवं परस्य तावत् पषम्बन्धमन्ठरेणानुपपन्नमिति सिद्धयति जगतस्त- 

द्याप्यत्वतनिति । भस्तु वा घारणमव वसधात्वथः । अथापि प्रागुक्ता- 
नुपपत्तिपरिहाराय विलक्षणस्य वञ्लधारणस्येव तदसमेष्टग्यम् । तथा 
च यथा वख्ं यथष्टपरिवतेनादिना कात्खर्थन धारकसम्बन्धमनुभूय धार्यमाव- 

मनुभवितुमर्म् , न ततथा मूषणादिकमिति कात्छर्चेन स्वसम्बन्धादषार- 
णस्थेव घात्वर्थता कथमपि कल्पनीयेतै ताद्य वस्तधातेरिह प्रयोगणे- 
हापि स््वस्यापीशग्याप्यतततद्धायखयोरमिषानमेवाभिमतमिति निश्चीयते । 
तच्च घायत्वमीटूचब्दाथनियन्तृतेन ग्याप्यतलेन चाथसिद्धमिति गुरुमूताथ- 

व्रिवक्षायःमनौचित्यमाकल्य्य व्याप्यत्वमेव प्थवसायितमिति । एवं बास- 
यतेधीतोभ्रहणिन यथा मृगमद्वासितं वख्ममित्यादौ स्रव सृगमदसम्बन्धप्र- 
त्ययः, तद्वदिह पीशावास्यमिति स्वत् नियन्तृस्म्नन्धप्रत्यय इत्यपि कथ्चि- 
तरिवीहः 1 

'वसनद्धासुदे वस्य वासित ते जगत्रयम् । 

सवेमूतानेवासोऽसि बासुदेव नमोऽस्तु ते] ` 

त्यत्र तथा दश्चनात्् । यद्वा वसतिरव घातुविंवक्षितः । यथप्यकम- 
कत्वेन ण्यत्मत्यया न सम्भवति । ̀ अत एवास्षम्भवमारोच्यैवाचायपदिम- 
लश के प्येनावास्य' मिति सकमकत्वसम्पादनायाऽऽङ्षखष्टमुक्तम् ; जथा- 
प्यन्ययेवेतदुपपत्तिरध्यवसातन्या । अल्ित्िन्याख्यनि कचन दष्टं बाहु- 
संकादविकरपरे ण्यत्त्ययाश्यण नातीवानौचिव्मावहति । भाच्छादन।- 
थकवसघातुपरिग्रहे वा वास्तयतिपरिभरदे वा वख्रधारणोद्रन्यत्रे तस्येोगा- 

मविन नुन 'रकषेणव परते समाश्रयणीया । ̀ ततं॒नोपकरमखमङृलन्व- 
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तंरङ्ृत्छ्रविषयवेराग्योपलक्षणम् । स्येते दि- 
परमात्मनि या रक्ता चिरक्ताऽपरमात्मनि' श्ति ॥ २॥ 

थाकरणाज्जवन्यग्रत्ययान्यथाकरणमव न्याथ्यम् । अता घेन्वादौ गोशब्द 
सव॒ भूरिपयेगवरात् 'सवतासो समसत च वसत्यत्र 0 स्यरत्युपथितिव- 
लात् श्क्यारथ्ररणोचत्याच वास्यमित्यत्र वसातिरेव धातुरिति निशिते पश्चा- 
दारोच्यमानः प्रत्ययासम्भवः प्रकरान्तरण परि्यत इति युक्तमेव । 

अपि च वरस्ततिनिप्यन्नवाक्षूपप्रातिषदिकात् "छन्दसि यत्' इति यस्त्य 

सम्भवेन वास्यमिति सुख निषूढम् । इंशेपि तृतीया च वासदार्थीन्वयि 
कवृख हेतुं वा वक्छोद्युपपन्नम् । नन्वेवमहार्थे यतपरत्ययाश्रयणे वा- 

सा्हमिव्येत्त धिद्धयति न तु वकसिधिकरणमितीति चेत्र भवताऽपि धारयितुं 

याग्पमिव्येदाथस्य वार्भैतखेन घरियमाणमिति न सिद्धयतीति तुर्यम् | क 

चात यदुत्तरं तत् प्रकृयन्थथक्ररणात् प्रययान्यथाकरणं न्यास्यातिति प्रगे- 
वेक्तप् । अत एवोततमदिखमप्राक्ष्य इत्यत्र रासनघरसाऽऽङ्पूरकदिश- 
धातुूपभङ्ृत्यनुसारेण प्रत्यय एव घल कतुः करणत्वविवक्षया कृथश्चिन्नौ तो 
भगवता माप्यङ्ता । अपि चायमयेक्षित दृ्ाहीथपत्ययनिर्रेशः । अ- 
परिमेतदुःख वहोऽयरमतिघादे मायामयः प्रपन्चा न परस्य निवप्ताधिकह- 
णमावमहेति । तथा यदि, सजैर्वानिविक्षषः स्वादिति शङ्कपरहारायाय 
प्रत्ययः । अच्िर्टेयप्रत्यनीकस्य तस्य नायमनथमावातुमरमित्य्दत्येव सर्व 
तद्वा्मिति तात्पर्थम् । तदिदं सप्रमाचा्थपोदेरंव द्वितीयकं व्यज्ञितम्- 

'सवरशानः सहजमहिमा सवैमूतान्तरास। 
एवन् दोप्रान् खयमतिपतन् .... । इति । 

ईरशज्दाथकथनं प्रथमेन पदेन । वसघादुलक्परविसुत्वकथनं द्वितीयेन । व्यापि- 
खनियन्तृखोभयामिधानसपिद्ध तीरा मावकथने तृतीयेन प्यत्राथतासयैकथने 
चतुरनेति । एवमलं समरभूतनिवासः श्रनिवास इत्यादावधिकरणे घज द्यत 
दति बसनाधिकरणाथङ्रवासपद् खीकरेण वास करति वासयतीति धातुकस्प- 

3 1 



१८ देश्चावास्यापनिषद्भ्ाप्यम् 1 

नया ण्यद्मत्ययान्तं वास्यपदमित्यपि रम्यम् । यत्पुनरुत्तरवाक्याथायुषकारक- 

त्वाव्याप्याथकतं न भ्राह्यतिति ; तत्मतिक्ञमालम् । परतन्त्यमेव ह्यत्तर 
वक्यार्थोपयेागि वक्तन्यमिष्टम् । तदीर्षब्देन नियन्तृतकथनदिव तिद्ध- 
मू । व्याप्यमित्यासत्वोपयेागिव्या्िकथनेन श्रीरारममावसूचनेन सावका 
छिकं पारतन्त्यमवि सिद्धयति । भवदभिमतःथवणन एव पुन्स्रारितु- 
स्यत्वपरतीत्या नातीव तद्कपारतन्त्यम्रहः । अतो वल्ठाधपेक्षया देदस्या- 

त्मानं प्रत्यत्यन्तपारतन्व्य्षच्छेनासदथ एवात्यन्तमुपकारकः । अत एवा. 

चार्थपादैः (एनं पारतन्न्यगोधमुत्ा् --' हइव्युच्तर धरमवतागरितम् । ण्व 
चेपृहणविवक्षि ता्थीन्तरपद दनाय भ्रकृतिमत्ययश्वारस्याविघ।तिन च गिजन्त- 
वस्तधातोः कर्मणि ण्यल्त्ययाश्चयणेन वासनोयमिति भापितद्धितोयार्थेऽप्यु- 

तरवाक्यार्थोपकारकत्वमक्षतम् । ययेतस्याथल्ानुपकारकता ताईं प्रक्रत 

एव भवतेव ्रतप्रकारिकाुक्टयुद्धरेण तद्धवरणीनावसेर॒गिजन्ताद्वस्षते- 
ण्यस्रत्ययः कथङ्कार कथितः । नूनं समनन्तरखाभिप्रेतमापि खस दूषणा- 

क क, = क कज, >, ६, 

भिनिवेरातिमिरेण तिरर तमासीदित्यस्म् 1 

यत्पुनः खद्पत्यागलेव सम्मततेनोपल्क्षमवृतीया न घटत हति, 
त्तो च्यते. । अस्तु नाम ताक! रिकिविरिष्य्यमोपलक्षितत्वमानुशासनिक- 
मिति । खरू्पत्याग एवायं किंख्प इत्ति विचरणीयम् । तेनेति तच्छ- 

व्दस्तावत् पू्वाधपरस्तुत. कृतसं जगत्पराण्श्चाते । कत्लस्य च खरूपतस्व्यागो 
न कश्चापि सुकरः । न खल्वाश्रमिणे। मोज्ञयनिनगृहक्षेत्रदण्डफपण्डद- 
करणकरेवरा्शषेषमयि त्यक्तुमकु मक्न्ति । नो खड त्रन्नविज्ञानारम्भ 

एव ते प्रक्रतिमण्डरुमतिक्रम्य परमपदं परिष्कुतरन्ति । तथा प्ति सुधैव 
भमा गृधः कस्यसिद्धनम्' इप्यादय उपारेतना उपदेश्चाः 1 अते ब्रह्मविदुष- 

त्तद नुचितेषु* भोग्यभीगस्थानोपक्ररणेषु यथपि कतिपयेषु स्वषूपतस्त्यागः 

सम्भवी › जधाप्यशक्यत्यागेघु सर्वेषु विषयऽनुचितफङृष्वनियेजनर्ूपत्या- 
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गविषेण स्वस्वामिभावस्म्बन्धनेष उपलक्षितः । यत्पुनरस्वं भवति तेना- 
पि स्वरूपतोऽन्यष्पतो बा व्यक्तेन तदनुभवयोग्यपरृतिसम्बन्धवत्ताखूपसम्ब- 

न्भेनोपशक्षित इति न प्रकृतिमण्डले परिञ्रमतो विदुषः प्राङृतपरपश्चोपल- 

क्षितव्वहानिः । हदशेपलक्षितत्वकथनस्य चाऽऽमोक्षमासने भयहेत॒सद्ध।व- 

परददीनिन सदा जागषटकण भवितव्यमिदयुपदरेरे तासयम् । निपुणविहपणे 

तु स्यकतनेत्यने त्यन्तिकव्यागविवरक्षगेऽपि न काऽपि हानिः | व्यक्ततदु- 
पलक्षितखं नाम तत्त्यागो परक्षितवशूपमेव । त्यागानन्तर वस्ुमैचि- 
प्ट्याभविऽपि व्यागेिष्स्यनत्रिण तथा प्रयोग उपपधते । अत एव श्रा 
मति गीताभष्यि 'नैव तस कृतेनार्थो नङ्तनेह कश्चन' इत्यत (३-१८)अ- 
करतेनासदशनसाधनेन न कथ्िद्रनथे इति भाषितम् । नद्यङृतत्वादवा- 

रमानमङ्ममानमासदद्यनप्ताघन नर्थसताधनी भवितुमरुप् । अतोऽकए्णञज- 

न्यत्वेतव कर्मणि क्तपत्ययाश्रयगनाप्यध्यवतितमित्यभ्युपेत्यम् । अतस्तयः- 
गापलश्षितस्वमव व्यक्त पदुपटक्षितयम् । एवं शतवया हतेन प१पेन जवामि 

शारदरदातमि "स्यादयः दथा काग्यगताश्च बहुरु प्रयोगा द्रष्टव्याः । 'सविशेषग 

हि विधनिषेवो सति विद्ेप्ये अधे विशेषणपुपक्षक्रमतः' हति न्यायाच्ल 
विशिशेपरछक्षतल्वं विरोषमोपरुक्षितखे पयचस्यति । एवे तनेति 

कश्णे तृतीयैव । त्यागगतकरणत्वस्य व्यक्ते वस्तुनि पूप्रवत् सुव्र- 
शवात् | उपरक्ित इति भषणं तु कादाचित्कं तद्वप्तुसम्बन्धमरव 

दशयति । न विद्थमूतलक्षणतृतीयामिप्रायकमपि । अतश्च स्वरूपत- 

स्यक्तय पश्चात् कः सम्बन्ध इति विचर वरव । अथापि स्याने(- 
परक्षितत्वमान्नसख अ्व्यमिमतले (वस्य त्यगन जन्नै.थाः ह्यव खरस- 
निरगशः स्यात् । जन्ययरां निर्देशात् पुनरभिपभायान्तरं स्यक्तपदार्थेन सह 
पुंसः करिवत् सम्बन्धः सप्रयोजन इह वक्तञय द्येवंरूपमस्तीत्भारोच्य 
प्रकृपम्बन्धोऽपि कश्चद्भतः । खमूतस्य वस्तुनः खस्वामिमावः, अन्व- 



-२,० ईृशावास्योपनिषद्धप्यम् । 

स्य च प्रपल्नवप्रविष्टे जविऽन्यादृश् इति । मवक्षि तु स्वस्वामिभावस- 
म्बन्धन सम्बन्धिवस्पुमं त्रविषयकत्तिविवस्यागपरे 51 मन्त्र इति (तल व्या - 

येनेति निदेश एव स्वरसः । उपलक्षणव्रतीयामपेक्य करणतृतीयाया ज्या- 

यस्त्वात् । न च स्वस्वामिमावसम्बन्धवोधनयिव निर्दे हृति वाच्यम् । 
मागृश्र इति परस्वनिष्क्षापरतिषेषदेव माज्यवस्तुन; सलावदयकतवसख सुक 
रनिश्वयत्वात् । अत एवेषपनिदेशो निष्प्रयोजन आप्त इति ध्येयम् । 
जतं एव मवटुक्तादप्युचिततरः 'तेन त्यक्तन'त्यनयेरसामानाधिकरण्याङ्गोका- 

रेण तन-तस्मात् पूत्क्ताद्धेता; वयक्तेन-परमात्मीयतया निधितेन वस्तुना 
फरणन मेक्तःय मुस्नीथा' इति * कचिक्छृर व्याख्यानपरकारोऽपि अन्यथाि- 
दवत्वाद्रपरयोजनत्वाच् नात्राद्विथते । एव क्ते कथं भवटुक्ता्ग्रहणप्रसक्तिः । 
जपिचेपरक्षितलवे ता्ताङिकिवैश्िप्ययरपमित्यपि न नियमः । कादाचिक- 
सम्बन्धमालसयेत्थमूतरक्चण इति विहितत्ुतीयानियामकलवातु , तल चं 

, सम्बन्धस्य तात्कारिकित्वख तद्धित्नकालिकिवस वाऽविवक्षिततवात् | तथा च 
भद्धाचार्या च्युःपत्तिवादे "रक्षणत्वं व्यावधकतम्- तदाश्रयश्च धत द्विवि 
विशेषणमुपरुक्षणं च । विघमानें सव्यावर्तकं विशेषणम् --अविधमानं 
व्वावतेकमुपलक्षणम् , तापसः कारान्तरीणनटादिकम्' इत्ति । उपरि 
च वणयामाक्त ताक्तासिकसम्बन्धविवक्नायां मतुबादयो मवन्ति। तेषामस्ति 
वपमानकारप्रदणेन व्िष्ितलात् । अतो जटाभिस्तापस इत्याद्ावविघमा- 
नजटदेः सम्बम्धविवक्षया मतुबाधयनवकारात् तृतीयेति । एं च ताका- 
सिकरवेतिप्ववस्य वस्तुतः सद्धावसखलेऽपि तृतीयाया अनिपेषमालम् । नैश. 
प्य्यामावरखकर एव तस्या आवदयक्रववं सिद्धम् । अते व्िञेषणेपरक्षण- 
साधारणी तृतीयेति श.शूविदां निर्णय इति न काचिदनुपपत्तिः । ज्ञाप्य- 
सपकमभावस्तु वस्तुता धर्मणि तृतोयाप्रक्ृयर्थे च वक्तमानः , न तृतीयाया 

ऋ धीमासवतते घीर्याश्रकपरै। 11141 



आचायरभाष्यतालसपरसमेतम् | २९१ 

अर्थ हति भट्धाचार्या्याश्चयः । स्ीऽपि विदषणेप्रलक्षणताधःरण ए्रत्यलम् | 

यदपि भुच्नीथा इवत कर्मीध्याहदारः करण्राध्याहारब्धायुक इति ; 

तत्र करणाघ्याहये भवत्सम्मतमागस्यापि करणक्तापक्षत्वा देवं अवरयम्भाकी-। 

फृएण स्यावर्यकवेऽप्यध्याहूत्य शाब्दवेधविंषयस्सम्पादनमनावदयक। १।ष 

चेदिहापि तुल्यम् । वक्ष्यमाणेपायपुल्रनेद्युक्तिस्तु वप्तुतः कृर्णतद्धा- 

वात् , उपा।यानुषानं पिनाऽपि भवेत् ब्रह्मखाम इति अमन्युदाश्ाथप्, उ- 

पायभावादशकयं ब्रह्म भोक्तुमित्याशङ्कपरिहाराय च केव्ररमन्यनिद्धानु बादः। 
न तु तदध्याहाराक्दयकत्वामिप्राया । कर्मध्पराहारस्तु धरित पूत्रीधस्य 

वक्यद्वयूपतायस्तनेत्यादः प्रश्र्राक्यताय्राश्चोपपादितस्ेन कमेवाचिपदान्उ- 

रामाग्रात् भवताऽपि सम्मन्तव्यः । तत्न विषयतरिरक्तिमुपननय्य विधी- 

यमानो भोग ओौचिल्यात् परमासविषय एव युक्तः । पूर्रीध उपदित- 

त्वाच्च तथेव कप्रखमुवित॒म् । देहषारणाधौपापेशुश्च भोग उपररक्षितल- 
कथनसिद्ध॒प्वेत्यमिप्रेत्य द्वितीयरीत्यनुसरणम् । ननु सतवस्येश्वरीयस्रा- 

विरोष्रात् सख ङकीयपरकीयविभागामविन परकीयस्रेनाभिमतघनमहणनापै देदु- 

यात्रे(पायप्ताधनं युक्तम् ; तवाह माघः कस्यखिद्धनपिति । दृश्वीय- 

स्वाविरेमे ऽप्योपाधिकेद दि खस्वस्यापि तस्सङ्कल्याधीनम्य प्रमाणविद्धतया नं 

परक्रीयग्रहणसमु चितमिपति मावः | “इदं च धनाञ्चप्रहाण परम।सतर त्ख- 

विषयतैराग्चोपलक्षण ' मित्याच्रपादमाप्यम् । - एवश्चानन तुीयपादेन 
(सम्भूत च विनाशे च यप्तद्वेदोभय सहः | 

इति समुचेःप्रमाणं शामदमादविष्पे मानस्तम्भागिवदिमुखन्दियवृतितिनाशास- 

कं वियाङ्गमुपदिष्टं भवतीत्याशयः । कमाख्यमङ्ग तु द्वितीयमन्तरेण विवा- 

स्यो । विमेिषेो बलीयानिति न्यायेन परघक्तङ्कापरिहारामिभ्रविणाख 
प्रश्रममगिघानमिति । 

तथा चायमसन्मते प्रतिपदतास्रपरिशीरनेन निग॑ङ्तिऽथः-- 



२२ छावास्योपनिषद्धाप्यम् | 

ह रमतिदुःसहदुःखजार्प कुरुमनुक्षणरक्ष्यमाणविषमपःरेणतिक्रमप तनपति- 
जायापुलविादिक भन्यदप्थेश्व पकेवल्यहपमखिख्मपि निविल्जगनियमन- 
धुरन्ेरण निरन्तरणध्याप् अत एव तंप्रति रारीरमावमापन्नमनधरसन्तान- 
व्िभानसमर्थलऽप्यलिषुे यप्रतिभंट तत्राव्यन्तङ्कण्ठितराक्तिकमविलश्वप्यव्- 
स्यु केवरूमनुङरूरुस्वमावमदःपरव्चसेनःनन्तकरमवद्धानामस्माकम नुरन्धिनां 
वा कामपुपक््प केव्रहटमपुभ्य काममनुसुय प्रधसेम।नमत्यन्तहेयमववबुद्धयाश- 
क्यपरिह।रादन्य दरोत्रनपि परिद्ध्यातमन इत्य मूत पदाथपचुरपच्चमष्यपरिन्र- ' 

गणसीरुतया केनापि कदाऽपि गतै निपातितः स्यामिति भिया सवदा ज।- 
गदछकाथतिमधिगम्यावद्यक च देहुषारणादिकमासनः स्वभूतेनार्थनावस्तरे- 
चित विधाय यथराहमात्मीवं वस्तु विचोपयेगिषु कर्मयु विनियुञ्यान्यदोयेषु 

धनाद्विप्वविदयङ्कविक्रामाद्यापिद्याच। पारैभूय शमदमादिसकखनित्र त्तपरिक- 

मितः , यस्यदमातेरं जगदातसा चश्िषरतः परवश्चनमुमेव परमपुरुप्रमनव- 

धिकापिचयासंसत्येयक्रल्याणगुणगणमनन्तमहानन्दमनारतमलन परत्र च सर्भमु- 
तः ुखनुभवेतै । भवदयक्षि पुनरिदपेवम् जगदीश्चरेण सप्रयोजनेक- 

विनिमोजनयोग्यमिति विज्ञाय पारतन्ड्पतरेधिन त्रित्रिवपयागसंकरतपदष्वा- 
मीमूप्र परकीये वस्तु परिह्य स्वमिदं सुद्खति निहिताः | तत 

प्ागुक्तपक्ष शारीरात्ममावशूपपरतितन्ताथ उभयलिङ्गत्वं जक्षवियेपक्रमोपदरेक्य- 
सकरफरुत्यागस्तत्न जागद्कत्वे स्वमूतेन विधोपयिकदेहयातदिनिर्वाहिः च- 
मदमाददिः परमपुरपे तम्मा प्रघानफरपरिज्ञानमिष्येवमनन्ताधतिद्धिः । 

अपराक्चिस्तु वक्मधारकनिर्विंरोषजगद्धरकलसिद्धिरेक्षितसधरत्यगानभिषनिने- 
तरमन्ावगतत्यागसेवामिधानमिययेवम् । तत्न कतरक्षिन् पक्षे मन्तस।- 
पोनर्क्त्यमपेश्िताक्तिर्थपुष्टिश्वास्वपि मघ्षखप्रुखं परिदी।स्यतामिति | अतं 

भ्ाप्यल बश्नणे ईवमित्युक्तार्थपश्चकं करमेणानुभन्धेयम् ॥ १॥ 



अच[यभाप्यताययक्षमेतम् । २३ 

कुबरन्नत्रेह कमणि जिर्जविषेच्छतं समाः । 

एष तयि नान्यथेताऽस्ि न कम स्प्यिति नर ॥२॥ 
पिलाया ययः नयमो 

पवं भिदुषः. फरूसङ्गकर्वत्वादित्यागयुक्तं निन्यनैपित्तिकरूप 
कमै यावज्जी व्रमदष्ठयमिव्याद-- कुचे कर्माणि जिजौीपिषेच्छत 
खमा इति व्रञ्मविद्ाऽ.प यावद्धिद्।पूतिं जीवनमिष्ट भक्तीति ज्ञा 
पनाय सन्प्रधागः । शतमिति च भापिफविषयम् । दात समा जी- 

चन्नथयिकारालुगुणानि कमणि कुर्यीतेव । न कदाचिदपि विद्याङ्गं 

सहितान्त एवासय निवन्धे यदर्भन्तदत्र ददय्राति द्धितीयमन्जमव- 

तारणति एवमिति । यदतोक्तप्-असिन् माष्भे मन्स्यास्य तियाज्गमूत- 

क्रविधानप्रएखवणनम् , नाविद्चैवात् दमि सुत्रघ्य तल्ल॒पमाणीकएणम्? 

स्तुतयऽनुरति्ते चुत्रस पू्तुत्राभिटितादर्था द्थीनतरवणनपरत्वकथनम् , 
मन्त्रोत्तएाधठ्याख्प्रानपरकःरश्य न युज्यते । तथा हि--अथ्य मन्त्रस्य ॥- 

यङ्ग फ नु रतिमात्रपरलेन विधानपरत्वं न सम्भवति । वि।धेपरल्रे हि स- 

वेपि व्रिद्रद्भत्वरयकर्तव्यस परपतज्यते । भता गहस्थ्ये शिखाऽनुष्ठषम- 

न्यदा च नेत्यनुमतिपरसमेव । सूत्रमरत्िभिन्नथकमे चतपतूतरे मत्यि 

‹वारा्दोऽवध।रण' इति न सङ्गच्छमे । तथा सति कल्पान्तर पखभ्यव 

वक्ततरलात् । “अर्थस्वामान्यिन चे परिहृत्य कुरन्े्रे ते वाक्यस्याथमा- 

हे 'सयुत्तरदावतस्णभाप्यपर्यालेचंने च पूसूत्घ्य चाधपरिदहारमातपरतम्; 

उत्तलयव च(शवनपरसं स्पष्टम् -। जरिञ्चंस्तरस्याथान्तरपरतेन तद्िह।य 

पूरम् ्ाथष्य कमेविधानरूपलेनामिमतसेह॒समाद्रणमचुक्तम्, अन्ततः 

सुतकारनिष्कृष्टधस्यावीर्चानेष्त्यागयेगातु । उत्तराधन्यार्प्रानपकारश 
वि यिपरलयाभावदेव ग्युद्रसनीयः । अनुमतिपरखश्चैव प्रतिपादितेन तदा 

कमीनुष्ठानस्याननुष्ठानसोभवोरपि सद्धवेन ननान्यथते[ऽस्ि' इति वक्तु 



२४ दशावास्यापनिषद्ध।प्यम् । 

कमे परित्यजदित्यथः । भस्य वाक्यस्य फलसाध्नभूतसखतन्कम- 
विषयत्व चिदाष्देत्वभावत्रः सुल्िनः, (नाविद्धषादिति' । स्यान्तरं च 
प्रकरणाविर्द्धमनन्तग्सूत्रक्तम् “स्तुनयेऽनुमतिर्चै'ति । भाग्यम्, 

मशाकेयत्वात् । अतः श्चतप्रकाशक।कैव योजन प्रया । तथा चायं 
मन्त्ाथः । पव लिविघत्यागानुमन्धानपूर्वकं कमीणि पियाङ्गतया यथाश 
क्ति कुषक्नेव जिञैःविषेत । ननु बुभु प्रति विदहितानामविरषेणानुष्ठान 
मुमुक्ष।रपि बुभश्चारिव बन्धः स्यादिति शङ्कपरिहारायच्यत त्वय्ीस्यादि | 
न रमत इति नरे फडानुरागरहि ने स्यि करम न रिप्वत इत्यस्मात प्रकारा- 
न्यथा प्रकारान्तर नःस्त)प्यवम् ; 

तत वमः । वस्तु इदमचायपादमाप्यं वि्ाज्गकैविधानप- 
रमवेति, सृत्रभाप्यस्म्मतमेवेदमित्ति च समनन्तरमेव स्पष्ट व्यिष्यामः | 

अथाप्यादो मग्दभिमतरीत्वा मन्तरार्थयरिग्रहऽपि सर्वथा घुयेजस्य भाष्यस्या 
दूश्रणसम्रम्भोऽयमत्यन्तमनुचित इव्यवेद्यामः । कचेःकपिद्थव्णने कि. 

यानपि जेत मतीति सतरग्रन्थप्ताघारणमेतदिति , मवेतेव शृ्लावास्यमित्य- 
स्य॒श्चतप्रकशिकाक्तपमथनावसर एवं जेः समाधित इति च नाल्प्ठ्न- 
दशनमतिण सम्भावित्तामरलषु वावयेषु मुधेवामरहप्र दशन पण्डितानां 
दोमते । सति सम्भर सामरस्यत्म्पादनमेव हि सवै पण्डितक्रयम् । 
तदलादो भवदक्षपरमरहणेव भप्यं योजयामः । भवताऽपि कर्मयामं ध 
धाङ्गतया यावज्जीवमनुडय प्रतिपादयती'त्यवतारितवेनाभयलतवतरणिका 

सख्येतरेति न तत्र विवादस्यावप्तरः । तल्ल॒ `यावस्तीवानुठ थकिचाज्ञक्षु 
क्योगदवं भवदुक्तं परसिद्ध न वैयेरत् पुनरन्यत् । निजी पिषेदेति श्िडि। 
विध्यर्थकलेऽनुमत्यथक्सवे वा न जीवनेच्छारूपधात्वधान्वीयित्वम्, फिं तु 

कुचसेवेते कर्मानुष्ठानन्वयित्वम्, योग्त्वद्ववकरोपवन्धाच यप्युभयलतम्मतम्। 
एवं चापिकारानुगु्णानि कमौणि कुप तवेति माप्य रिङ्मत्ो' विधिपरते 



आचायमाप्यतात्पयंसमेतम् । रष 

विधास्यति, जनुमतिपरते चानुम॑स्यते । जपिकाराचुगुणार्नप्यतदेव च म- 

चता सखवणस्वाश्रमायिकारानुयुमतया प्राग्विहितानीति विच्रतस् । एवका- 

, रश्च श्चतविव श्चयमाणो विषिपरलऽपरित्याञ्यतां › अनुमतिषरत्वे चानुषठा- 

नस्यानथानावहतं बोधयिप्यति । *विरोषहेत्वभावः सितः नाषिशेषा "देति 

भाषितत्वात् (अयम्थी नाविदेषादिति सुत्रित' इति किश्चिदर्थपरत्वाभाषणा- 

च्च सृदमिदं पू्पक्षि्ाधकमावमालप्रदरनपरम् , न तुं मन्तरख किञच्चिद- 
अवर्भनपरपतिति मवत्सम्मत एवाभःसम्यगभित्तदितो रक्ष्यते । अ्थोन्तरमि- 
ति पूर्पल्त्यभिमतादथीदथान्तरमित्यथः । पूर्वपस्त्य्यन्यायम्- यावस्नीवं का- 

म्यानि काणि तत्तत्फरेदेशेन कतव्यानि । एवमेव त्यि । अकत- 
स्यत्वरूपप्रकारान्तरं नास्ति । नन्वेवं काम्यकममानुष्टाने तत्र पञ्युसादि- 

निषद्धानुष्ठानस्याप्यापतिन विधिवेन फलोदयकच्वावापि निषेषवरेन प्रत्यवा- 
यस्थापि प्रसज्यमानत्तयाऽनिष्टरुपकत्व कर्मणः स्यात् । नेत्याह न कम छि- 

प्येत नर इति । "शुद्धमिति चन्न शब्दा" दि्यक्तमकरारेण न भ्रत्यवायरे- 
शपरसक्तिरिते भाव इति । तदपेक्षया चाथान्तरमेव सिद्धन्त्याभिमतस् । 

काम्यानि कमौनि फराभिसन्विविरहेण कुर्वी त । फखानुद्धलादेव न तेषां 
ङेपकत्वमिति } ्रकरणाचिरद्धामेति । पूवेपक्ष्यर्थो विरक्छ प्रत्युपदिरयना- 

नविघाप्रकरणर्विरुद्धः ; पूर्वमन्त्रेण सकत्यागस्याभिहितत्वात् । जय तुत 
दविसुद्ध इति । अर्थान्तरपदस्म नाविल्चषादिति सूत्राभित्रेताथादयान्तरप- 

तवे ऽस्य प्रकरणाविरुद्धत्वकथनेन तस्म विरुद्धत्वं विवक्षित प्रतोयेत । तच्वा- 

युक्तम् \ तथा सति तद्र्णनारम्मसयेवानुचितत्वाच । 

यत्तृत्तरा्षन्याख्यानमन्यादशमिति , तस्मकारान्तरषरिरहस्वानुचित- 

त्वात् । तथा हि-मवद्रीत्यनुसरभे खरसत उत्तराघ।न्वयित्वेन भरतीयमान- 

स्थेवद्वारस्य पूर्व॑ निवेशनं दिष्टम् । त्वयीत्यस्य नर् इस्यनन मध्ये कि- 

श्चिद्राक्यव्यवहितेनान्वयः ङ्किष्टः { इत शत्यस्योक्ताथपरामञ्चखरसस्म नं 
41 



६ हशावास्यापानषद्ध।प्यम् | 

कं सम्यत इति बक्षयमाणपरत छम् । एवं इतीत इति इतिशब्द 
घ्याह॒सिऽपि दूषणम् । न चानुमतिपरत्वात् कथे नान्यथताऽस्तीति वक्तु 

शक्यमि त शक्यम् । तथाऽपि एवे खयि विदुषि लवि गाहस्थ्यस्तच्च 

क्माण्यनुमन्यन्त इव्येवमेव । नान्यथेतोऽस्ति अनुमन्यन्त इत्यस्तु प्रका- 

रातु प्रकारान्तरं नास्ति , नाचुमन्यन्त इति नास्तोत्यथैः । अनुमन्यन्ते चत् 

कथ न बन्धस्तताह न कर्मेवीय्येवमथवणन्षम्भवन खरसत्यागेन छरग्रहणस्या- 

नुचितत्वात्। अत एव रतपरकाशेकोक्तमपि न स्वीकृतमाचार्थपादेः । कथं 

पुनभैदद्धिरमिदितस्मार्थ्य युक्तं प्रहाणमिति चेत्, व्यर्थोऽयं पर्यनुयोगः । नेव- 

मनुयोगमत्रेण, शतप्रकाशिका मूमौ यनद परिरक्षिता | प्रबतिताच पत्निषु 

तस्मदितस्मादाचाथवर्यीद्धवत हह भूयानादर इति स्वप्न ऽप कच्िन्मन्येत । 

हन्तैवं व्यासार्थषुण्णनेव व्मना सश्चरमाणन भवता कथङ्कारमिदहैव स्तुतये 
ऽनुमतिर्वति सूत्तावतरणमाप्यस्थपदस्य श्चतप्रकाशिकादर्दितोऽथः पारैव्यक्तः | 

जअथस्वामाग्यनेाते माप्यसखपदं हि भवता 'कममपदार्थस्य विद्य ङ्गपाधारणद्- 
पतवस्वभावक्ञापनने' ति व्याख्यातम् । व्यासा्यीस्तु 'अथस्वामन्यं विचा 
या अथनज्ञानादर्थान्तरष्वं क्मतिकतघ्यताकतव चे'ति व्याचख्युः । अलल 
ई भवन्मतेऽथपदं कर्मपरं व्यासार्यमते तद्विघधापरम् । एवं स्वाभाग्यपदा- 
ऽपि मेदः इति । हयान् विरोषः---मवदुक्ताथस्य माप्याभिप्रतसे 
साधारण्यपदप्रयोग एव स्वरसः , नतु स्वामाव्यपदप्रयोगः । एवेच 

स्वरसं श्चतप्रकारिकाचाथसम्मतमथं पारत्यज्यास्वरसेाऽ्थो मवताऽभ्यधायि । 
ञाचार्थैः पुनरस्वरसं परित्यज्य स्वरस इत्ति । पामसिद्धान्तबाधविरह 
वाक्याथयोजनामेदो न दूषणमर्हवाति चेत् ठत् सर्धत तुल्यम् । इदमत्र 
भाति--'ईंशावास्यमिद सवे, एवे स्वि नान्ययेतोऽन्ति न कर्म ङिप्यते नर' 
इतति भाष्योपात्तसमस्तश्रौतपदव्यारूयानपरश्रतधकाडिकायां एवङ्कारस्य व्य(- 
यनद; द| ^{{ मेव तत्त्वे न स्तुतिमातमिव्यथ' इति चाधिकं रक्ष्यते । 



आचा यभाष्यतासपर्यत्तमेतम् । २७ 

नूननिदवद्क'रतास्य परवणिनरूपि ष्यम् । याड पुनरत्र !इदमेच तत्त मि- 
ति पाठः स्या्श्चोचेदयघुतपक्यामः । प्वमिति उ्याख्येयम् । तत्त्विति 
तदथः । ने स्तुतिमालमिति तद्विवरणम् 1 अतश्थान्ते भथ हव्यपि 

स्वरसम् । तथा च भवत एवमित्यस्य पूवर्धेन योजनं व्यासायौमिप्रायविर्- 
मेति । वस्तुतः पुनरियं घुक्तिरिस्थभपि योजयिह्ु हाक्यते । भ्न 
त्वयि न कर्म र्िप्मत इति हेतोः श्तः पूकर्षोक्तादन्यथा नास्ति  । इद- 
मेवं तत््व'मिति । एवक्ेदंशब्दः मूत्रक्तमव परामृ्तीति चातीवाचाय- 

ग्यासा्यीभिमतयोजनमेदः । 

एतं सर्वसिन्नेपि सप्यि मवद्रीसथिव समञ्जसे (न कदाचिदपि विधा- 
ङ्ग कम परित्यजदित्य्ः' इति बाक्यञ्चकल्मेव केवरूमनुमतिपरते इ्धिष्टव- 
णनमिव । तथापि सामरखय सम्पायम् } अस्म वाक्यस्य विचाङ्गकर्मपरि- 
त्याज्यता न कदाचिदपौप्यत ताखयेम् । विद्याङ्क क परिव्यजदिध्यर्भः । 
कम विद्यं त्याज्यमेवेस्ययं विषयो न कदाचिदपौति योजनया बाडन्यथ। चा 
ऽयमर्थौऽनुसन्धियः । तस्माद्धवसपक्षऽपि भाप्यमिदं सुयाजम् । सुत्र- 
माप्य पव पुनमवद्यक्षप्रतिक्रूरे । तत्तयोः स्वपक्ष एवानुक्रूल्याभिमानेऽस्य 

भातच्रुरुत्वाभिमानश्य केतरुमिह विद्धेषविजुम्भित इति । 

वस्तुतो हयोः सूलयोर्विषानानुम तिखूपार्थद्वयतातखथकत्वमस्य भाप्य- 

स्य तदभिपरायकत्वमेव च युक्तम् । तथा हि-पुरूषाथीविकरणपूतै पक्षिणा 
हि कुःननेतेति श्चतियीवज्ीवं फकेदिशेन क्मानुष्ठानविध्रानपरलनेव योजि- 
ता । त प्रति नाविशेषादिति सूत्तेम स्वतन्लकरमग्रहणे विशेषहेत्वभावात् 
वियाज्गकमं ग्रहणमेव रिं न मवतीव्युक्तो विधाङ्गकभानुष्ठानाषिधानपरस्वमेव 
किं न स्थादिस्यव खस्वथः स्वरसतः प्रतायेत । न च पूप्रपक्षिमतेऽनुभ- 
तिपरत्मस्ति, फलादशेन कमविधानस्याचुमतिरूपत्वामावातर् । अनुमतैः 

पूवेपाक्षिमतत्वे स्तुतयेऽनुम ति्ेतयधवर्णनस्यानावरयकसखाच्च | न च तत्त 



२८ ईशावाखेपनिषद्धाव्यम् । 

करदिरेन तचचकर्मविधानस्य तच्तकर्पकाण्डान्र्गतवाक्यिद्धतया न तद्ध 
धानपरत्मध्यःपूर्वपक्षिम्मतम् । अपि तु तथातिधफरुसाधनकमद्शेन 
कृतलपुरषायुषविधानपरत्वमेवेति वाच्यम् ; तथा सति सिद्धान्तिनाऽपि वि- 

विदिषन्ति यज्ञन दानिनतप्नाऽनाश्चकनरेत्यतादशवाक्यविदहितवियाङ्गकम{दरोन 

कत्लपुरषायुषविधानस्पै कारसम्भवेन नाविदाषाद्भिति सूतस्य तत्र ता८१५व- 

भनस्य घुकरतात् । किं च विधानं ई कतैन्यत्वन ज्ञापनम् । सवैक्त 
विधेरन्ति द्रव पमेयम् । प्रवतकत्वात् कृतिविषयत्वं प्रमाणस्वाद ज्ञातज्ञा- 

प्यत्वं चति ! तत यत्रानुष्टय एव पदार्थो विधीयते तत्र तत् द्वयमपि 

तत्पदाथगतमव विधिना प्रमीयते । यत्र पुनरनुष्ठातुमश्क्यतस्य वि।४: - 

यथा साय जुहाराति वाक्येन प्राप्तमभिदोत्रमुदिदय सायङ्क(टस्य , तत्र का~ 

रुप्याज्तद्नाप्यत्नेऽप क तिवेषयत्वामावातु निधधमेयं कति विषयत्वं होम 
एवावतिष्ठते । अतः कतग्यतवन ज्ञापनं हेमविषयकमेव । तद्वत् प्रकतं 
ऽपि कत्लपुरषायुषरूप्कारप्याज्ञातज्ञप्यलेऽपर करीम्यःवाभावात् के्व्य- 
त्वेन ज्ञापनखूप विधानं कर्मणामिति पुरुषायुषातसककारावच्छिन्नकामसा- 

धनकविधान पू्रपक्षिनतभिति निष्कृप्य सूलकरिष्तादटराकारवच्छिनलविचा- 
जकणविधानमेव फन स्यादिति नाविेषादित्यननेक्तमिति । 

ननुं यावञ्जवमेकफकेदेयन काम्यकररपयोग एक हह विधीयत 
इति तावन्न कश्चिदिच्छति । तल पूतैपक्षिमत कर्मकाण्ड एव फले देशेन 
कम विहितमिति तत एव प्रवर्तः (द्धयति । तत चालीवता पुर्पेण 
कमणोऽनुष्ठाुम॑शक्यवेन जीवनकाल एव॒ यथाऽवक्तरं कारेप्यत इ 
किमस्य वाक्यल्य छम् । न च।व्ये यक्तिश्चित् कर्म करवव्यम् न तु 
तूष्ण स्ययमि(त वाक्यतात्वर्यमिति वाच्यम् , कामसाथनकप विष्ये कामे- 

च्छाया एव परवछकलन निरन्धकरणायेगादिति च्त्-उच्यते | यदपि जीवन- 
कार एवाव्र ईति खत एव सिद्धयति; अथाप ऊेचिदौपनिषदीमापात्त- 



आचार्यमाप्यतासयक्तमतम् । २९ 

प्रतोतिमवलरम्ब्य न यावल्नैवं कमनुष्ठान मेनिर । अपित्वता विरज्याव- 

स्थानमेकान्ते प्रतिपन्नाः । एवमशयुद्धतशङ्कदाऽपि केचित्काम्यानुष्ठानमयु- 
्तमध्यवतितवन्तः । भतः काम्येकपरपुरुषायुषस्य करत्लस्य कर्मसम्बन्ध - 

सिद्धावपि तदितससम्बनयि छृतं पुरुषायुरषामेये श्रतिः कमानुष्ठान एव नि- 

यमयति । तथा च कुरवन्नवेत्येधकारणायोगव्यवच्छद पनि यमा्थकेन तत्त- 

त्कर्मताध्यक्रभकांण्डोक्तफरूविरक्षणयिरफलप द्व(वादिवबुद्धयापा दिते यः पुर- 

पायुषस्य कादाचिक्तः काम्यकभकतृसम्बन्धिल्वायेगस्तस्य भ्यक्च्छदकरणातु 
क्त्याज्यताधुद्धिनिवतते । कत्सषस्यायुषः कर्मसम्बन्धः सिद्धयतीति पि- 

द्ध निंयमपरत्वम् । अत एत्र नियमादिति पुसूत्रम् | 
इटयनियमपरतं पृ्रपक्ष्तम्मतं स्वोङ्त्यैव सलङृद्धिः नाविरषादि- 

त्यनेन तस्य काम्यक्रभनिषयकतवां शमनभ्युपगम्थ विद्याङ्गकर्म विषयकेत्वमसुति। 

जयमत्र भावः--स्त्य नियमः स्वीक्रियते । एवकारार्थश्चायुषः कर्मकर 

सम्बन्धित्वायोगः केनविचिमित्तेन प्रसक्तो यस्तव्यवच्छद एवे । तत्र काम्यु- 

कवैत्तम्बन्धित्वायोग एव पृर्बक्तरीत्या समापितो व्यवच्छिद्यत इति फि- 

मस्ति गमक्म् £ विथाज्गकमकतृम्बन्धितयेग एव श्रतिषु विदुषः कर्मनि 
वेधद्ररौनेन वा कर्मणां टेपकतवस्वमाबपर्यरेचनया व्रा प्रसक्तः कस्मान्न 
व्यव्रच्छयेतेते । एवं च नियमस्वीकारः सूवङृदिष्ट इति स्वीकर्व्यम् । 

अत एव मगवता भाप्यङ्कृत।ऽपि (न चाच नियमः फलताधनभूतस्वतन्व- 

कभेविषय इति विषहे तुरसि , व्िधयाङ्गक्मनिषरयतय।(ऽप्युपरपत्त'रेप्ति स्पष्ट 

नियमस्वीकार प्रदरैनन भाषितम् । व्यासार्येश्च परमतभपिक्षपावसरे स्व- 
तन्त्रकमविषपवे ` विशेषामावात् विचाज्गक्मैपरसेनापि नियमे पपततिप- 

तया व्याख्यातु युक्तमे 'त्यवोचि । एवे च यद्यनुमति परत मन्त्रस्य, त- 

देष नियमो न शक्यः स्वोकतुम् । भनुमतेः कामचारानुन्ञारूपामन्तणा- 
सकताया भवत एत्टलेन सामान्यते विदुष आयुधि कर्मकर्तृघम्बान्धितवस्येव 



३० दा वास्यापनिषद्ध्।प्यम् । 

कदाचित् तदयेगस्याप्याभम तल्वन तद्यवच्छैदरूपनियमासम्भवात् । न हि 

विप्णुपनापल्यमीषमान्यत्तमद्धेवताक उपांड्युयाज कदाचिद्धिप्णुदरेवत्यस्वाये- 

गस सम्भतघ सव्व विप्प्युदरेवत्य एवो पा्चुयाज इति प्रयुज्यते । अत 

एवकारार्था नियमसत्रानुपपन्न एव । अत रयैवकारस्तदा "न तक्तरण 

किञिद्ाधकमस्ि' ईपि चाधक(भावप्रदरोनपरः । न च विद्रत्संन्यासिग- 

तस्याऽऽयुषोऽभिहोत रिम कवृक्म्बनििस्वायोगवत्त्वेऽपि विदुषा गृदसेन तद- 

नुष्ठानस्यावरयकत्या त्दड्।य जायुषि नियभः दक्योपपादन इति काक्यम् । 

विकलपापसदप्वाच् । किमत्र निजी यिषेत्यत्त गरदसयसयेव कवृखन सम्बन्धः 

फिं वा विद्रत्ताम(न्यस्यः नाद्यः, ताईं तन कर्मणामवद्यानुष्ठेयत्वेन तं प्रति 

पिधानस्येव युक्तयिनानुमतेरस म्भवात् । कर्मविषये करणाकरणयेरुभयोर- 
मावऽनुमतिक।येकामच।रा कि द्धिमान्चक्य गृदसखन करणादन्येनाकरणादुभय- 

सिद्धया सामान्यते विद्वांस भत्यनुमतिक्चवनस युक्तताया भवतेवोक्तसात् । 
नान्त्यः अगृहखस्यायुप्ययागस्य सद्ध।चेन तष्यवच्छदखूपनि यमस्य स्ामा- 

न्यतः पुरुपायुप्र वक्तुमञ्क्यत्वात् । जतोऽनन्तरदत्ताभिमतासुमतिखप।था- 

दशन्तरपरमवेदं सूत्रम् । 
एवं नियम परत्वसिद्धो किं पूर्पक्षिमत इव वचनान्तरविितकवि- 

षयकानियममाघ्रपरखमुत नियम विशिष्टकम(तधिपरत्वामिपे विमर्थे सिद्धान्ते 

विधाथतया कर्मविनयोजकव चनान्तराभविनासेव मन्त्रस्य विशेष्टविधिपरत्व- 
मेष्टव्यम् | नच तमेतं वेद्धानुव्रचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यन्ञेन दाने- 

नद्युपनिपदन्तरवचनात् कम माप्तरिति युक्तम् ; स एवं ववैयन् यावद्रायुष- 

मिति वचनान्तरेण निममस्याये प्रापतिसनम्भवेन तत्रापि , तावर्यायोगात् |. 

प्रङृतोपनिषदगम्यल्वे पुनरूमयत्ाविशेष्टम् । जतः सिद्धान्ते विशिष्टविधा- 

नमेव युक्तम् । कभ॑माल विधानं वा । जहरहरभ्यासावेयातिशयाया 

वित्राया रजल्तमोनिव्रहणद्धरिणोपकारकाणां कमणां यावदायुषं प्रतिबन्धक. 



जआच।यपाप्प्रतायप्रसमतम् । २९१ 

„__ ____-_____~_______~_____~_~--_-~--~_~~__-~--~_~-~_~_ ~ 

सम्भावनयाऽनुष्ठानस्य स्छतत एव सिद्धः । विहितस्यापि न्यायक्िद्धप्येव 

नियभस्थेवकारार्थलमवाधितमित्याशयानेरेव भाण्यज्रद्धिः तियमस्स्वपक्ष उपपा- 

द्वित इति खुथचतात् । इदं स्थरमभिपरे्य कमविधानमिंहाचयेपदविरभाि । न 

च सन््यासिन मायुषि कथममिहोत्ादिकमनियमसिद्धरिति शक्व; कमपदेना- 

विषेण सन्न्यासिक्मणेऽपि ग्रहणन तन्नियमस्य तत्र सिद्धेनिपपरसयूहत्वात् ) 

किश्च भवदभिमतानुमतिपरख मन्तस्य न सम्भवति | साहि का- 

मचाराम्यनुज्ञा । सा चेदाविरोषात् गृहस्ययत्यदि्तवीश्रमिणः प्रतोप्ि 

वक्तभ्यम् । न हि बह्मचारेणे विद्धसं पुरस्करय स्वया गृहस्थीमूय कमं 

वा क्रियतां हन्न्याक्तमवल्म्ब्य न वा क्रियतामिद्युपदश्चयवाय प्रव्स्तं शत्य- 

त रिंचित् प्रमाणमस्ति । नच भवतोऽपि तदिष्टम् । तथा च गृह 

खस सननयाभिनश्चकैकस्य यावत् कामचारो न सिद्धयति तावन्न ताद- ` 

इया अनुमतेरिह विवक्षा युक्ता । गृश्नावद्यमनुष्ठषत्वात् सन्न्यासिना 

चाननुष्ठयत्वान्नास्ि कस्यापि कामचारः । तु गृहस्थवि पये विधायक- 

त्वमन्यविषये निषेधक्रस्वमिति वाक्यस्येकस्य कृयद्वयमेवापतति । ननु या 

गृहस्य मूत्वा कर्माण्याचरितं कामयते सेलानुमन्यत इति चत् ताह न 

वानभरसखसन्न्यासिनोह म्रहणमिति विद्रत्सामान्यविषयकतमिष्ट न सिद्धय- 

त्ति । न हि तयेगंर्द्थ्ये चक्येपित॒म् । माकाममिति चेत् ताह 

तये््रह्मचा^िणश्च विथज्ककमीवदयकत्वमनुक्वेव विधां चाविधां चैति तद्वि 

पेथऽपि कर्मसमुद्धयवणन् कथे घटताम् | न च तल्लापि तद्विवक्षा | 

गृह्यं प्रयवेयमुपनिषदिल्यत्न प्रमाणामावाव् । न च तक्तैव तत्कभविषान- 

मिति युक्तम् । एकस्याविद्य(पदस्य गृहस्थीयकमविषयेऽनुवादकत्वमन्य- 

दीयविषये च विघायकलवापैति वेरूप्यपसङ्गात् , विधावदविधाय। अगि 

प्राप्तत्व युक्तान् । उपनिषदन्तरेण तेषां प्राप्तं कम॑तत्र सर्मर्च।यत इति 

चेतु गृहखस्यापि न किं तदिति दृधवायं मन्त्रः । अपि च य्यानुपत्यध- 



३२ ईशावास्योपनिषद्धाप्यम् | 

मये मन्तः, स पुरुषः किं स्वयमेव कामनया कमनुष्ठनि प्रवृत्त इदाचुमन्यत्त 

उताप्रवृरतः ? नायः, तस्य कमसख्पकतवराङ्गासन्त प्रषे्ययोगात् ; अस्त 

चतं प्रति नत कम प्यति नर॒ इत्युपदशस्यायागात् । नान्त्यः, तथा 

सति कमचारस्यामावन कस्यःम्पनुज्ञा । वचननेव तत्पधृत्तक्तव्यत्वेन 

विधिर९०।त कुतोऽनुम पिपक्ष इति । ननु मानान्तरपवर्तितस्य पुसः कर्म- 

ठेपकत्वराङ्क(परहार।थमेवाय मन्त्र इति न कमविधानमिहति चत् न । 

निजाविषद्धिसि छिन्न विध््रथकस्वमनुमत्यथकत्वे वत्यतावत एवे विचायमा- 

णतवात् । विषधेश्च परमाणान्तरप्रमितस्वेऽनुवाद् इह भविप्यति, न चदपूरध- 

ग्रहणमिति यथाकथ। द्विधिरेवार्थो नःनुमतिः , उक्तपरकारेणानुपपन्नत्वात् । 

किश्चवं सति “न कम रिप्येत नर' हइत्यस्येवाज्ञातार्थज्ञापकृत्वपित्यन्यःसरवेऽ 
पि तद्वकय्ररेषःस्यात् । न च तदपि सम्भवति ; तप्य तुरीयपादार्थ्य 
न्यायसिद्ध खन वचवनानपक्षणात् । उनिकफरुपसाधनेप्वःे क्रसु या यर्फ- 
रमुरह्रय कमे कुरुत तस्य तदेकमेव फकरं भवति , नान्यत् । यघ्लापि 
सर्वाणिं फान्यकनैव पदेन गृहीसा तेषामिककर्मेस ध्वत्वमुच्यते यथा स. 
वेभ्यो दरापूणमसा' वित्यत्र तल्लाप्यकेकमेव फलमिति कः परत्न भङ्गः । 
तदिदं सथ चतुथतृतीये स्थितम् । ततश्च विद्याज्ञकमनुष्टायिना विचा- 
पकारास्मन एव फ़र्य कामितत्वात्त् खर्गदः कामितत्वे च तदप्य त- 
दनिं्टसेन कथनायेगात् खगादिङर्पाद्धीतस्य च तस्य खगःदिकामनायां 
वणनासम्भवान्न खगाद्धिरुपप्रसङ्ग इति न्यायसिद्धानुवादि तया तुरीयपादस्य 
भ्राधान्यामावादुपनिषदन्तरविहितत्वऽपि कमणः प्रतिपत्तरमेदमधिल्यहापि 
विधान स्वीक्ृस्य तह्वाकयशचषत्वमेबोत्तराधस्य विवक्षिलला मन्लसाधन्ये सम्पा- 
दनौीवाभिति । 

ननु कमकाण्डऽभ्चहाल्ादिगरहस्थकमणमेिव प्रस्तुतत्ेन तेषामेव 
कमपदेन, प्रहमल्वात् सवविद्धःसाधारण्येन न तद्धिानसम्भव दति चेत् तरि 



आचार्यमाप्यतात्प्ेसमेतम् । २२ 

यजत स्वगकाम इत्यादावप्याख्यातोपात्तसर्वपुरुषोदे्ेन यागविवानासम्भव 
इति तत्र यागायनुमतिरेव कतैभ्या स्यात् । तया अ गृहस्थविष्थे तदा- 
वर्यकत्वमन्यविषय तदभावश्च सिद्धयत्त इति न यागविधानमभ्युपेतु शक्यम् । 
एव ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दनिनेत्यादावपि न विधेः प्षम्भवति । 
तललापि गृहस्थतरब्राह्मणस्याप्यविरेषेणोक्तप्वात् । अन्ततः प्रयिण कुत्रापि 
विधानदुर्भिक्षमेव ! ननु तद्चपाप्तविषमे कथमनुमतिः स्यादिति वचेत्तद्धव- 
तेवाऽऽखोचनीयस् । ननु यजेत खगकाम हत्यादाबाख्यातस्य साधारणवे- 
ऽपि अभ्िविधादिमदधिकारिणिव यागस्य कमु क्षक्यत्वात् तादृशकर्वन्वय- 
स्याङ्गीक यतया तं प्रति विधानमुपपद्यत इति ̀  चेत्र्हीदाप्यिहोतादीनमिवं 
परस्तुतघवे तत्करणशक्तागन्यादिमत्पुरुषसथेव कर्पुत्वनान्वयस्य वाच्यतया तमेव 
विधानं स्म्भवक्ति , वक्तव्यं चति कथं विधिपरत्वत्यागः ] 

किश्च गृहस्थकर्ममात्रस्य क्मपदेन अहणमित्यत् न प्रमाणम् ; कर्मपदस्य 
साघारणत्वनाप्नम्यन्तरकमणोऽपि मरहणसंमवातु । भ्रकृतपू्वमागोक्तकर्मणा- 
मेव अहमिति पक्ष वेदान्तरश्चाखान्तरविहितगरहस्कर्मम्रहणपसङ्गः | तसमा- 
द विद्वत्वस्म सर्वप्वाश्रमिषु सम्भावितत्वन तदीयक्र्मणां विद्याङ्कत्वेन विधान- 
मिति नश्रमिभेदेन करणाकरणोभयसिद्धयथमनुमतिपरत्वममभ्युपेत्यम् । सदि 
पुनरेष दाक्येत -- काम्यकर्मणामभ्िहेोत्राद्यीनां गरहसखाधिकारिकलन तत्रव 
रेपशङ्कायां न कमं छिप्यते नर हति खीकर्तव्यमिति यस्य कर्मणा केपकत्व- 
प्रसक्तिस्तथव पूर्वमपि कर्माणीति पदेन महणं युक्तमिति नाग्रहसखक् विधानं 
युक्तमिति , तलाप्युच्यते । गृदस्यकर्मणमिव लेपकत्वस्तम्भावनेक्ग न 
नियमः.। कर्म॑त्वाविदयेषात् गरृहखकर्मण इवान्यस्यापि केपकत्वमेवेति शङ्का 
सम्भवात् । “अनुष्ठेयं बादरायणः स्ताम्यश्चतेः' इत्यन्न माप्यज्घद्धि""त्र्यनिष्ठा- 
बिकसः केवराश्रभिणः पुण्यरोकभाजः । तेष्वेव ब्रह्मनिटाऽम्रततमाक 
भवति । तदेतद्धिस्पष्टणुक्तं पराशरेण श्राजापल्यं बाह्वणानाम्' हत्यारम्य 

57 



३४ ईशावाश्योपनिषद्धाप्यम् । 

त्रा घन्यातिनां स्मरत मितयनतनेभ ति मापितलेन सन्न्यासकर्मण मापितिन सन््यासकममणामप्यवीची 
नफरङ्ेपकत्वराङ्कायाः सम्भावितत्वाच्च । अर्थवादघरकतुरीयपाद खोक्तस- 
फलाश्रम्य्वगैतमृहसकर्मरयेकदेशविषयकराक्कापरिहाररूपवेऽपि वाधकामा- 
वेन तदथ परथमश्चतकर्मपदस्यासञ्चेचन्यायसिद्धादिषगराहकलम ङ्ग योगाच । 
इद कमाणीति बहुधचनेन तत फमेेकवचंनेन विधायकवचने बहु िषयकं 
रेषवचमं च॑ किञचिद्धिषयकमिति प्रतीयमानता । अन्यथा गृहस्यकर्तुक- 
निषयनेमिपिकामहणपसङ्गच । | 

छ्ठिऽप्यतुमत्तिपरते रक्षणा विधैषरते च शक्यार्म्रहणमित्यतो 
ऽपि नानुमविपरत्वम् । येषं विधैपरत्वमेव युक्तम् , अनुमतिपरत्व. चा- 
समवि ; कथं ताह स्तुतयऽवुमतिर्वेत्ति सुतम् । उच्यते; भवदामिमता- 
नुमतिपरत्मेव प्रघ्याख्यायते, न सेलृदमिमता याऽनुमाक्ष्त्रत्मपि । 
तदनन्तरमेव वक्त्यते । सम्प्रति सूत्रदमयेकार्थयव्युदसंनं करियते । 

यत्पुनरनन्तरसूतावतरणमाष्यमरथक्यसाधकमिति; तन्न ; पूरषपक्षि- 
ण छ्डि विध्यर्थकलवयेवे्त्वात् तेदप्रदूप्य कर्मपदसाधारण्यमात्तख पूर्व 
तोकतत्वात् अनुमध्यथकंल्सख पू्सूत्रामिप्ेतत्े च "लिहो विध्यनुमल्युमय- 
साधारणल्वेन विधिपरतर विंोषहेत्वद शनौ." शत्यपि माषणीयलप्रसङ्ञात् ज- 
खम्यनैति पदस्य विधायाः कर्मेतिकेतव्यताकल्वरपस्वमावनयथर्कलीत् 
तेन विधाज्गक्मविषयतयापीति माण्येण च कर्मेपदस विधाञ्जक् विषयकल- 
सप पेपरतिपन्नस्राष् तद्विषये पुंसः प्रवृत्तत्वाप्वृततेवविकल्पादिभाञ्लुमघयथक- 
ल्वासम्भवंसख परागुपादित्ततवाचच विध्यथकल्वखीकार्खेव पूते निश्िततथा 
ऽथमेदस्यावह्याश्रयणीयलत् । भ्वोधं परह्य वाक्ययार्थमहि'ति भाषर्णं 
च पूर्ूलश्चव नञषटिततिन तद्थसाधकेतुवाचकपद घरितत्वेन च पश्ड- 
एकत्वात् पूतैप्यर्थसेव सयं किशिदेशपरिष्करणेन कषटेवन सयसुकता्थस 
फलचितत्राभाकत् , अंेवाथेसय लयं वचनाचपप्म् 1 गदि, पुरस 
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न्तरसत्रोक्ताभ एव तलाप्यभिमतस्लाव् तर्धनन्तरसूललकरण्वेयथ्य च । बि- 
य ङ्गकर्माविषयकत्वांश्षस्य पु्सून्नणेवोक्ततेचामिंम वा्थवणनस्य सुकरतेन प्रथ- 
कपरयलस्यानाव्स्यकत्बात् । नािरेषात् स्तुतयऽनुभतिवेयिकसूच्यमेव वां 
माष्यछ्द्धिरोकषतम्यं स्यात् । न च शङ्काविरोषपारिहारपरतया तत्सार्थक्यम् । 
अदर्घनात् । न च न कम ह्िप्यते नर इति वाक्यरोषप्रददीनार्थ तदिति 
विश्य् ; तथा सतति यथा शचमसवदविरैषा'दिति सूतेण 'जजामेकां कोहि- 
तथाङ्गछृष्णाम्' इवय केवरतन्लधिद्धपभकृतिभहणे विरेषहेत्वपर्ततिरिष्युक्यव 
परकतभरतह्मकसवस सिद्धतया ज्योतिरूपक्रमालिति सुज विदरषहेठसद्धाव- 

परदर्शकम् , न ज्र ्रस्मसमकेखज्ञापननत्परस् , तथा प्रककतेऽप्यविद्चेषवचना- 
देव विधाज्गकरमानुभतेस्सिद्धतया स्तुतय इति सूत्र वाक्यक्ेषप्रदक्चनपरं नः 

मन्ब्राथबोधनतत्परमिव्येव वक्तव्यतया, यथा तच व्योतिरुपक्रमास्विवयेताचः- 

व्यनुपरम्य तथा इ्र्रयत पक्र हत्यधिक सूयित्तम् » तद्वदिहापि स्तुत यऽनु ~ 

मतिवी तथा हि वाक्षयहेष दति सूत्रणीयतप्रसङ्गातु । माप्यक्रर्च वा- 
क्यभ्यार्थमदहित्यवतरणं विहाय वेञव अनुमत्यरथम्रहणे विरेषदेतुरष्तीप्याहित्य- 

वतरणस्य माषितम्यल्प्रसङ्गातु । जतः सूनतदनतरणस्वारस्याद थमाज- 
कथनपर्त्वमव संमन्तव्यम् । तच पूथेसुलस्यप्येतदथेतातपथकले प्रथक्सू- 
लकरणवैयर््यपत्त्या न युक्तं स्यात् । वाक्यस्याथम हिति भाषित च पूरु 
त्रस्य निगूढार्थस्य पूर्वपाक्षेणेगेक्तसन खोक्तत्वाभावात् खेन तत्र मात्या 
परिप्करारमाल्तस्य छ्तत्वत्स्वमतविरेवामविन सम्भवमात्रेण तस्याप्य्धस्यङ्गी- 
करतत्वात् खाभिमतार्थान्तरसे वात्रैव कथ्यमानत्वादुपपघते । 

यदपि वारठ्दोऽवधारण इति भाप्यव्याकोप इति तदपि न! नाविशे- 

पाद्वितयननर्थान्तरस विन्क्षितते कोऽर्थो भाषितम्यः । पक्षान्तर परचेत् तार 
सूत्नद्रयविवक्षितारथहवयश्य त॒ल्मयरुत्रमाप्यत । अस्विति चेन्न । तथासति 

नारिशिषादिति सूत्रेणव वियाङ्गकमैविभिपरसं अ विचाप्तुदयुपयोगीकर्मानु 
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मतिपरत्वं बा विहाय काम्यकर्मीविधिपरत्वमेवेत्यल विंशेषेत्वभावाचेवमित्य- 

थैवणनेनेतससूनरथस्यापि अहणस्म्भवेन प्रथकसूत्रपणयनवैयभ्यीत् । न दि 
निधाङ्गकर्मावैधिवाचि किमपि पदं पूर्वमूल्ऽसि यन॒ तस्येदश्चाथपश्तव 

बाध्येत । विचाखरामाव्यपयीरोचनया तादशकरविधिग्रहणि च तदरेने- 
वानुमति्रहणमपि सेमवति । न चेतत्सुलविवक्षिताथ एव तत्न निगूढ 
इति भवदुक्तं युक्तष् । असम्मवसूलवेयथ्योदेः प्रागेवोक्तत्वात् । फ च 
लल्यबस्वेऽनुम तिपरत्वमेव तत्र विवक्षा विधाङ्कविविपरत्वख्यापनायेव 

किमिति सूत्रे न प्रणीत स्यात् उमयख्यापनाव कवः । जतस्तुल्यवसख्तसमत्य- 

सम्भवात् पूर्वसुन्ेण किश्चिदुवलमेव पक्षं परिगृह्य पूर्वपक्ष भरतिक्षिप्य भवं 
पक्ञमनन्तरेणहिते स्वीकतेन्यम् । तथा च सूतद्वयलाथक्यम् । एवे च 

न पक्षान्तरपरतखसम्मवः । तर्हि पक्षञ्याचरृत्त्यथकत् वाकारस्य किमिति 

न भाषितमिति चेव किमवघारणा्क्रत पक्षव्याचरत्तिनं मवतीति मवदमि- 
प्रायः £ अवधारणे दयनेककाटिकसश्य सति विगरदेकतरकोटनिश्वयः । 
तेन च फेखन्तरं व्यावत्येत एव॒ । ननु यावत्कोिविषयकः सरायप्ताव- 

दन्तगीतैकतरकोटिकमेवावधारणं भवति । इट तु काम्यक्रमेविधिवी विध 
ज्कम विधिर्धति कोश्द्यमाहिश्यऽनुमतिकरेरविषयत्वेन कथमित्थमवधा- 

 रणमिति चन्न । पुरोवर्पिनीं रज्जुमवलरोक्य किमिदं मूदल्नमम्बुधारा वैत 

कोशद्रयसंशयऽप्युपपत्तिबलेन रज्जुरित्यन्यदेवेत्यवधारणसम्भवात् } अनुम- 
तिपक्षस्य प्रकृतसूत्रोक्तत्वेन तह्लनास्या अपि कटेः संशयविषयचस्ीकोरण 

बहुकोटिकः संशयः प्रहत इति सुवचलाच्च । भते नावघारणङ्पारथस्य 
पूसूत्र ऽथन्तरविवक्षानाधकत्वप् । 

इदमल स्यात्-चकारतुकारवाकाराणां यतर साध्यांशवाचिपदप्तम- 

मिन्याहारः,दैव कोखयन्तरव्यावतेनेन सममिव्यादतपदाथेरूपके खयवघारणप- 

रत्वस्य वक्त रक्यतयाऽवधायमाणवाचिपदः्तममिव्याहरेऽवधारणम्य इष्यते + 
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यथा "आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तः, ` "जसति तुपगच्छन्ति भाहयन्ति 
च, स्तुतयऽनुमत्र' ति | यल तु साध्यान्वयाविवक्षया प्ताध्यवाचिस- 
मभिन्याहारभावः तता्थीन्तरपरत्वम् । तत च सिद्धान्तपरथमसूलश्यत पूत 
पक्षनिराकरणारम्भात् पक्षव्याच्रतत्यथक्त्म् । यथा---'मोगेन चिते श्चपयि. 
तवाथ सम्पद्यते, ' ¶विज्ञानादिमवि वा तदप्रतिवेध' इृत्यवम् । गुणस ल्ान्तः- 
पति च चोद्यस्ंभवे त्यावरत्यथतम् । यथा -- ““कृत्लभावात्तु गहिणेपत्त- 
हारः” ्वदिप्तूमयथापि स्मृतराचाराच्चे'त्यवम् । एवमवधारणवाकिपदान्त- 
रसव्वेऽपि तद्विवक्षापरत्वासमवादक्षन्यावृच्यश्रखवमिप्यत । यथा-“"अन्तरा 
चापि तु तदृ्टः” ““विधेवतुनिर्ारणादर्थनाश्च'” “मायामा लन्तुकात्छ्थनान- 
भिव्धक्तस्वरूपत्वा'' द्रिस्येवम् । तलावधारणपराणां चकरेवकारमात्रपदानां 
सत्वात् । एव साध्यवाचेसममिनव्याहराभावेपि यत्तम।मिव्याहासेक्ति तेन 
सह सत्यन्वययोग्धसे तदनुगुणो इष्यत । यथा “'अचिहो्ादि तु तक्काया- 
येव तदशना" दियत । तल तुशब्दस्ुक्ृतान्तरेभ्यो विलचेषणाश् इति 
भावित्तखात् । 'पूषबद्वे'ति सूत्रेऽवधारणसम्भवेऽप्यहिकुण्डलवद्धावशङ्काप्र- 
सज्ञपारहाराय पक्षद्रयत्याच्रृचतिषपाथोमिधानम् 1 एवं यथापस्म्भवमूह्यम् । 
ततश्च पक्षान्तरपरस्वासम्मवादवघारणाथक्रवेऽप्यत्रधार्यमणितरव्यावुतिेद्धय! 
साघ्यवाचिसमभिन्या्टारवङरेन तत्खीकारस्याचितताच् वा शब्डोऽवधारणा- 
थ इत्यमाषीति न तस्य पूर्वसूत्रऽ्थान्तरविवक्षावाधकलम् । 

तथा मध्यस्थकृतनयमयूखमालिक्रायां “न् विधायाः क्म ङ्घत्वस्ति 
द्धिः, नियमस्य विधाङ्गकर्मकरिषियतयाऽप्युपपत्ेः । वम्तुत्वु विधाप्त॒तये 
कमानुमत्तिरेवेय' मिति वाक्यमपि सूतयोरभिप्रेतमथभेदं स्पष्टयति 

नन्वसदुक्तानुभतिपरत्स् दूपितत्वाद्वियाज्गकप विनिपरतवस्य च सो- 
पपात्तकं साधितत्वात् कथ मनन्तरसूतधरनेति चेत्-उच्यते । मन्वस्य 
विधाज्ञकम विषयकल मिभिरेवं युक्त न स्वनुमतिः युक्चव्युक्तम् । तथा- 



३८ ई्ावास्योपनिषद्धाप्यम् । 

गसः 
सतस्व्छत्सससख्खयसराताल्ममक

्त्तक्सतयकष्न्न 

तद्विषयतरे स्वुतव इति स्तुत्युिरपि न घटत । न हि विधां भ्रति कि- 

चिदङ्कवननाद्विया स्तुता भवति । न च विधाङ्गक्मणां सेपकस्वाभावस्य 

विधामाहस्यायत्तस्य कथनात् सा स्तुता भवतीति वाच्यम्, तस्य तदाय- 

त्वाभावात् । यदि विधामाहास्यात्तेषामर्प्रकेत्वम् , ताह विदुषा 

फरमिसन्धिपूकं क्रियमाणानामप्यरुपकलतमसङ्गः । तथा च वृष्य्यन्ना- 

चर्थकमोदग्चेऽपि वधन स्यात् । अथ तल फलाभिसन्धेस्सद्धावेन केपक- 

त्वक्गि्ति चत्त त्यागदिवदिप इति त्याग एव स्तोतव्यो न विधा । युक्त- 

तर् चद भवतः भ्रथमन्वस्य त्यागविरोषदिलान एव॒ निभरमभिदधानस्य, 

यत् अनन्तरमन्यण प्रथममन्तविरहैतत्यागस्तवनम् । न पुन्वियाप्तवनम् । 

अस्तु तथेक्ते चद्ध।प्यभ्या कोषः । यदि पुनः प्रथमस्य त्यागंविधायिखममं - 

सन्त मप्यङ्कलः , तदा तथेव स्तवनमम्यधास्यन्त । मते ज्ञायते पर 
थमस्यापे भवदमि हित्ताऽर्थो भाप्यङ्ृदास्चपविरद्ध इति । न च यदपि 

त्यागमाहास्यायत्तमेवास्प्कत्वे तथाऽपि सनाप्तम्पादितविजयस्य साममोमः इत 

त्यागद्पाद्कणतमाहास्म्यस्याङ्गिनि विध्यायामारोपणमनुचित न भवतीति 
वाच्यम् | सद्धतमेव माहात्म्यं पुरस्छय तस्यास्प्तवनसम्भवेन कमो नुर्वन्धिल्या - 
गगतस्य मदिद््त्यामं तद ङ्किकम च विहाय तदङ्किन्वारोपादिना सतवनख- 

नु्धितत्वात्त् । न च विदुैव त्यागः क्रियत इति नियमोऽस्ति । विचाधि- 
गमत् प्रागपि क्ञानयोगकर्मयोगाधनष्ठानावसर परपत्त्यनुष्ठानातु पाचीनेऽवी- 
चीने चावसरे पाच्तिकत्यागपुरस्सरमेव कर्रणामनुष्ठानातु । ससो ना- 
सादङ्प्कलाद्वियास्तुपिमैतति । कच्च कियाङ्कानां -क्णमिरूपकत्वमवं 

न भवति । यद्र तेषामनुष्ठानं दस्य कायै विधानिप्मादनद्पस्य टेपा- 
वदयम्भात्रात् । न चांग्युपकारख्यपेणाज्गफडेन रेपस्य धघोन्यऽपि अनिष्टख- 
गाद्यत्राचीनप्रुरेपाभावमत्रिण तद्धक्तिरिति वाच्यम् । स्या . मपि वाचो- 

युकेरथस्यायुक्रसिद्धव्ेनायोयाव ; अतुदेष्टफकूुरेपामावस्य न्वायदिद्धताया . 



आचायभाप्यतासर्यनैतम् । ३९ 

प्ागुक्तवाद । न हि पश्वो उ्येरिष्टोपः पु्रफॐ पुस्वे किम्पति । अ- 
ते विताथानुवरादाय मन्तपेकियुक्ता । वरशवेदमपक््य पूवपश्षिसम्मत- 

सेव स्वीकरणम् । तेन दहि न % र्प्यत इतीदं कंतिषयक्तम्यकर्मस- 
म्भावित्टिसादर्धनश्चद्गितपापप्रतिक्षपाथवेन योजितम् । तल्चनं हि 

स्यादिति निषधस्य जगद्धकतेन विना वचनर्मपापत्वावगतेरप्तम्भवेन न वां 

उ एतन्मियमे न रिष्यति शतिवदिहप्युपनिषदि वचनप्रदृत्ति्तम्भवात् । 
सिद्धान्तेऽपि ताददाविधङ्गकमीमुष्ठाषि ताददिसावक्तरस्यामवगक्ततवन शङ्का 

वणनसम्भवाश्च । विधप्रकणणे काम्यकरग्रहणासम्भवाद्धिवाज्ग्ररणऽपि 

र्पस इवाथैवणमस्य हकारलवी्च पुमः पूप पिच्तः , न तु नं करम 

रिप्यतं हृत्यस्य स्वमते स्वारयपर्याखोचनात् । अथ सां्येक्तरील्या हि- 

 सागर्माणामशुदधल्तमावनायामपि मापदरितदिरा ततोत्गोपवादन्याय- 

सश्चीरणन पापर्पामोवप्र्ययप्तम्भवादयमर्थो न्यायसिद्ध न वक्तयः । 

कश्च कमीणीति पदेन यावतां अहण ताव््यु हिंसागभकतिपयमात्रयहणिमा- 

रेपवचममपि न खरसम् 1 अपि च भि्-काम्-विधाङ्गनििरप्रयोम- 

साधारणीयमाशङ्का पूवं कर्मविधानावक्षरे एव परिहतेव्या 3 ̀  न पुमतिधायां 

विशिष्य विनियोजनावसरे । अतो भेतददरमति चेत्-सर्बनयाऽपि पकरि 
यया विधङ्ग्रहणं म सम्मवतीत्येव सिद्धयति । अतश्च कयाऽपि विघ- 

या षिधास्तुद्यसम्भवादनुमल्युक्यक्तम्मवाच सूतस्य विघाङ्गग्रहणविरोषिला- 

द्राशन्दाथीवयारणस्याम्धधा सिद्धखाच नाविरोषादितति सृताभिमेत्तादन्य एव 

तथ इति सततनिगूढऽथ 

कः पुनरसावथे इति चेदुच्यते । कम हि त्रिविध विष्टित परति- 

पिद्धभाक्िकमतिषिद्धं चेतति । तत्र विहतं नित्यनेषितिककाम्यभदेत त्रि 

मिषिम् । विविधमपि शथोगभेदेन वि्ाङ्गपसक्ग च । काम्य प्रतिषिद्ध च 

किचित् प्योगेदेन बद्धिकमडदधिूैं च । तत निलयनेमि पिके. 



७० रईलावास्योपनिषद्ध(प्यम् । 

विद्यानङ्गत्ववेषेण विदुषि न प्रसक्तिः । काम्य तु फरमनभित्तन्धाय वि- 

चेदिरैनेव वियोपयिकवृप्य्यन्नादिफलाथतयाऽपि क्रियमाणतयाऽङ्गमूतमि- 
वानङ्गमूतभपि सस्मवल्येव । एवं यादच्छिकघुद्कतमप्यवुद्धिपूचकम् ; तथा 

द्विविधं प्रतिषद्धमपि । तत्र विघाङ्गमूतानां नित्यनेमि्तककाम्यानां वि- 

योपकाररूपफरुरुपकष्वमवकयम्भावि । तथा प्रतिषिद्धेऽपि बुद्धिपूवकस्य । 

तदधिगमिकरण प्रामादिकम।चा छस्य माषितत्वात् । विधानङ्ग तु का- 

म्ये यद्यपि चृष्न्नादिसाधनीमूय देपकं मवति, तथाऽपि न सवम् । कृत- 

प्वपि कतिपेयेरव विधापक्षितसिद्धावन्येषामष्केषस्य भाषितत्थात् । तथा 
च कुर्वन्नेषेत्यत्न यदि बुद्धिपूवरककृपिरेव विवक्षिता तर्दीदियकाम्यमाचग्रहणम् | 

यदयवुद्धिपूविंकाऽपि सुग्रहा तदा यारच्छिकघुक्कतानामनवेक्षतफलखानां परा- 

मादिकानां च प्रतिषिद्धानां सह अहणम् । एतच्नन्यफक्रुपाभावश्य मा- 

नान्तरासिद्धो वेदरैकस्मिगम्यः, (तस्थिवातमा पदवित्तं विदित्वा न कर्म॑णा 
स्प्यिते पापकेन ति सरूपश्चताविवेहाप्युच्यते । जथ च विधावकायत्त 
एव । न पुनः पूव इव परायत्तः । एषां च कमणां विधानासम्भवात्, 
यदि क्रियेत तावत्ता न मतव्यमित्यनुमतिरवेति मवति स्तुत्यनुमघ्युपपत्तिः , 

तुरीयपादखारस्ये च | इदमेव स्वारस्य मनसिङ्कत्य वाक्यशेषं प्रदर्शयन्ति 

स माष्यक्रतः । अत एवासन् सूत्र कर्मेति केवर्मभापिषत , न पुनर्वि- 
घाङ्कमेत्नि । अयमेवार्भः अरथीन्तरं च पकरणाविश्द्धमित्याचार्भपादैरभा- 

पि । प्रकरणाविरुद्धमिव्यस्यायं भावः- पूवपक््य्थं प्रकरणविरेधोऽस्ि । अ- 

किन्रथे तु पूवसूत्राभिमताथ इव नान्ति प्रकरणविरोध इति । अथवा 

विद्याङ्गकमग्रहण पकरणविरोवः वाक्यशेषास्ामज्ञस्यात् । एवं यारो काम्य- 

ककरण पमेव सिद्ध तादृशमेव दुवन्नवेत्यनुवादरूपेण वाक्यन पतीयते 
हत्यपयत्र चोतितम् । असन्न चास्य मन्तस्मावतरणमित्थं माग्यभ्-- 

ननु तेन ल्यक्तेनेति ल्य गे क्तावपि तृतीययापरक्षित्वस्याप्ययुक्ततवात् तेन च 



आचाथभाप्यतासर्थसमेतम् ! ४१ 

'वाकाब्दोऽवधारणाथैः। हंरावास्यमिदंसव्रंमिति वेधाध्रकरणा- 
द्विद्यास्तुतये सवदा कमांयुष्ठाना्मतिर्यिम् । वियामादात्म्यात् 
सख्व॑दा कम॑ कर्वन्न पि न द्िप्यते कमेभिरिति.विया स्तुता भवतिः। 
घाक्योषश्चेतदेव दशयति “एवं त्वयि नान्ययेतास्ति न कमे क्िप्यत्त 
नर हति । त्वयि व्रह्मविद्याधिकारिणि पवमेवायुष्ठेयाथंः, दतान्य- 
था नास्तीति व्यतिरेकेणोकतं द्ीकारार्थम् । नयु व्रद्यविदोपि कमा - 

ब्रह्मनियोपयोगिप्वंरोषु तचद्स्तुविनियोजनस्यापि सिद्धरनित्यनैमितकिकाम्येषु 

यथासम्मवे विनिग्ोजने क्रियमणि, यदि, वि्नमूयस्तभ्रान्त्या प्रबन्धा बहूनि 
मङ्गरानीव, प्रतिबन्धकभूमानं सम्भाव्य, अजप्रयलभाविप्वपि वृष्ययन्ादिर- 

भेष्वनवबुद्धय चानन्तानि काम्यानि कुवा, तथा प्यंदेव विद्येति ही! 
स्युक्तरीत्या प्रतिषन्धकप्रवृत््या न तदाल्य एव कृतानां फङान्यनुभूयरन् 
तदा (नायुक्तं क्षीयते कर्भ ति प्रमाणानुरेधेन फलखानुभवस्यावदरयकतया 

न् क्चरिति विधाफरप्रा्िस्याव् । तथा यदच्छायुक्रृतानि स्वयमापतन्ति 

बघीयुः । एवं मागधः कस्याखिद्धनमिति निषिद्धवननस्यावरयकताविधानात् 

बुद्धिपूप्रकस्य कथश्चित् परिदरेऽप्यबुद्धिपूवकघयानन्तस्याऽऽपतितंघ्यानुमवा- 
व्दयम्भाव इयेवं बिभ्यतः प्रति व्ियामाहात्यमुपदिशत्यय मन्वः । तानि क- 
मीणि नैव क्रियन्ते चेन्न किन्चित् । यदि क्रियन्ते जथापि न मेतव्यप् । 
अन्नापि पक्षि एवकारस्य योगन्यवच्छेदोऽथः । करणायोगव्यवच्छेदानुपतिः 
क्रियते । अनुमतिवछत् ुरीयषादवलाच्च वाधरक।भावन्ञानमिति न भव- 

दक्तानुमतिपक्ष इवेवकारस्य तद्थीस्म्भवः । अतत एव (सर्वदा कर्मं कु- 
ईै'त्निति भागम् । यदि पुनरसिन्नपे विधाङ्गकम॑ण्यपि ग्रहीत्वा तेषु 

स्वगाधनिष्टरेपकतलामावः कथमपि विवक्षितुं शक्यति कामं गृह्यन्ताम् । 
पूर्वसूत्रे विधाङ्गकर्ममत्र्रहणम् , दृह पुनरस्यषां ब्रहणमावदयकमित्यथभेद् 

एवेत्यत्तैवास्मकं निमैरः । कस्मादिममथमनुखध्यापि मन्तमाचार्य न ब्या- 
67 | | 



४२ ईच्ावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

लष्ठानभावाद्रन्स्स्यादित्यलाह न कर्मिप्यते नर शति । प्रस्तुते 
वबक्मधिविं नरे “असिद्टोलादि तु तत्काययिव तदर्शनाव् ” इति विनि. 
योगप्रथक्त्वन्यायेन कर्मं न खगांद्देफलहेतुभवति। विद्याञषयुक्त- 
कास्यानां निषिद्धानां च विरक्तेन विषेकिना न बुद्धिपूर्वापादान- 

ख्युरिति चेत् पूवीथस्य पूर्वपक्षसतोक्तस्य सिद्धान्तेऽस्पषटतेन वक्तव्यत्वात् 
द्वितीयरीव्या च भाष्यप्रदु्नेनैव व्यारूयाततया वृथा विप्तरवर्जनस्वाभा- 
व्यानन ्रथक्प्रायतिषत । सर्थदधयशेषभूतेन विधाऽनुपयुक्तेत्याच्चततरमाष्येणं 

विदषो वास्तवसितिशोषनेन चाथेद्धथे प्राह्यपरिहाथकर्म विवेचनाच्वाथव- 

#नरैतिः च्छटति। अरिश्च न करम प्यते नर इत्यत्रैव मन्तरताप्य- 
यात् तदर्थमेव मानान्तरसिद्धस कर्मणः पूवार्धेनानुमन्यमानत्वातु यत्र॒ ता- 
त वदुददीकारस्यैव युक्तविनेत्रा्थस्य पूर्शेषत्वामावात् “न कर्मे रिप्यते' 
इतीतोऽन्यथा नास्तीति अतभ्रकारिकोक्ता योजना आद्या । एवमेकान्वयस्य 
विवक्षिततदिव माष्यक्घद्वि्वीक्यशेषश्चेतदेव ददीयतीत्यनन्वरं कृत्युतच्तरार्- 
मुपा्तम् । नतु न कर्म छिप्यते नर॒ इव्येतन्मात्रम् । अत इष्ठ वा- 

क्यशेषान्तसी वस्येवंपदे भाषितत्वदिव तस्य पूवर्थन्वयित्वं यत् भवदुक्तं 
तदप्ययुक्तम् । सथैमिदममिपरतय पूण माष्यमिहाचाैपदिरुदधतम् । कथ 

` तार प्रागरक्षदुषणावस्तरे अतप्रक।शिकायोजना नाङ्गीङृतेति चेत् भव- 
दीयमन्त्राबतारिकादिपयीरेचने पूवधि एव मन्तेतात्पयाभिमतेः स्पष्टत्वात् 

तसिन् पक्षे माचाकृतश्वरक्तयोजनैव ज्यायसीति न योजनान्तरमङ्गीङृतम् । 
तस्मात् सक्था सुयेनेऽसिन् माष्ये यथावसितसूत्रभाप्यार्थमनवबुद्धय दूष- 
णायेपणमत्यन्तमनुचितमित्यरुमधिक्केन । 

ननु सवेविकमग्रहणमेव कसान भव तीत्यत्राह विद्यानुपयुकेति । 

 न.रमत इति नरशब्दारथा विरकतेनेतयुक्तः । रीङ्क्षय इति घातुपकमे 
क्षयस्य. लीबगतस्य ज्ञानसङ्कोचरूपखभवेनिकारातकःवसम्भवेन नर इति त- 

्रहितवाच्निना विेकात्मकल्ञानविकातक्वे सुवचमित्यभिप्य विचेकिनेत्यु- ` 



आचायैभाष्यतासर्यतमेतम् । ४२ 

सभ्रघः;ः । सभावितानामपि केषाचिष्. नाविरतो दुश्चरितात् ̀  
हत्यादिवरार्स्वाद्गुणा निप्कृतिस्स्यात् । तदधिगमाधिकरणे तु प्रा- 
मादिकानामेयान्छेषः परावेद्यावताम पिं ख्यापितः । ज्ञानायिदग्ाधे- 
कोरो विधिजिषेधानधिकारीति पश्चस्तु न बेदाधेत्संमरतः ॥ २॥ 

अघुणी नामः ते. सेका अन्धेन तमसा इताः । 

तासे प्रेयामिगच्छन्ति येकेचास्हना जनाः ॥ २ ॥ 

वक्यमाणविद्याया श्यी प्रवत्यथेमुक्तपरकएरव्रह्मवदनाविश्ुरतया चित्त- 
षण्ायोगाच्चान्यया भवद्धिक्लीनायुष्ठानैरात्मघातिनां निर्यपातोऽव- 
दयम्माचील्यादं भसुया-जनां इति । असुर्यः °अस्ुरस्य खमिति 
यत् । भास्ुरपरूतीनामज्चमध्या त्यथः । नामेति प्रसिद्धौ । ते नर . 
कसद्खिता भीषपतमा सोकाः सन्ति । पुनस्तान् विशिनष्टि अन्धेन 

कम् । यद्यपि न विवेकिना क्रियेत , सथापि यदि कदाचित् श्यत 
तहं तदरपस्य. बोषनीयतय। कर्मपदेन तद्रहणमावर्यफमित्यत्ाह सम्मा- 
वितानािति । तर्हि तदविगमाधिकरणविरोष इत्यत्राह तदिति । स- 
न्यथा नाविरतो दुश्यारितात्' हत्यादिपरमाणविरोध इति भावः । तथा च 

पथपरव्याछ्याने नियमेनानुष्ठेयानां विाङ्ककर्मणां हणम्. । द्वितीयव्यास्या- 

ने च विधोपदयुक्तानां काम्यानां ग्रहणमिदयुक्तं मवति । बुद्धिपूषैपदेनाशचु- 

द्विपूषैमहणमपि दिवम, । शद्वितिमतमस्यति क्चानेति ॥ २॥ 
ननु नित्यत्वादात्मनो इन्तिकर्मत्वासम्मवादात्मन इति कथम् ? ततादं 

सातमर्दन इतिः। आसन्निति । ब्रह्म वेदेत्येतदसच्ेत् स॒ जत्मांऽसननेव 
भवतीति श्चत्यभः | श्रहमज्ञानाज्ञानाभ्यामासनः सद्धावासद्धाबौ दशैयक्ष"घ्या- 
नदमयाविकस्णमाप्यपरामाण्यात्, } यद्यपि 'सद्धावासद्धावज्ञानारदः ति त- 
तरव मापिततवेन यथाश्रतेऽप्यर्थे ताव्यर्यमवीयते; मथाप्यसच्छध्दस सद्धि- 
चर्पाथाज्ीकरेण केोटटिद्रयेनातक्िागसेव युक्तत्वात् सततदिरोष्युदासीन- 



द्र ईशाकस्योपनिषद्धाष्यम् । 

तमसा चताः गदेनान्यकारेण व्याप्ताः । ताच् आलोकश्रसङ्खरदिता- 
न् । ते स्वात्मघातिनः । प्रेत्य तदातनदेहादुल्कम्य 1 अभिगच्छ- 
न्ति कात््येन निरू्तर भाप्चुवन्ति । ये के च देवजातीया मनुष्य 
जातीया वा तथ्रा ब्राह्मणश्चलियादयो घा यात्मद्नः 'असश्चेव स भवः 
ति ससद्रह्येति षेद चेत्" शतव्याक्तामस्तत्कस्पतां सखातमानं नयन्तः । 
देद्पातमुखन (यद्वा देदघातभ्रुखेन ?) (देदघातसुस्ेन बा ? ) पातक 
वगापरक्षणत्मेदम् । अनाः जनिमन्तः संसरन्त दईतयथेः ॥ २ ॥ 

षी 

रूपेण त्रेधा बिभागविवक्षायामुदासीनानुक्त्या न्यून ताप्रसङ्गत् बह्मसद्धावा्- 
निनामप्यासमक्षमामविन संसारित्वावदयम्भावात् उत्वरमाप्यस्य यथाश्चतमती- 

तानुसारण।प्युपपत्तेश्च पूर्वभाप्या्थमेवाऽऽद्वियन्ते । यसन्नेवेतयेवकारेण कृतां 
मासन यथाश्चतासत्त्वामविन ब्व मवतीत्यादाविव उुल्यत्वधिवक्षां द्ीय- 

पिं जलत्कस्पतामिति । खशूपविकाराभविनास्तव्यपदेशायेगेऽपि खभाव- 
विकारम।दाय तव्यपदेशो युज्यत इति न हन्तिभरयोगायोगं इति मावः । 

देदपातसुखेन पातक वगा पलक्षणमिदामित्ि पाटो दयते । अस्या्थः- 
ननु मन्लद्वयेन ब्रहवरेदनश्य निषिद्धव्जनख कर्मानुष्ठानस्य च प्रापणादुपरि 
च तेषां सघुच्चयस्याि वशनादस्य' मन्दख तत्ामान्याभावप्रयुक्तान्थवर्णन- 
परत्व युक्तमित्याशयेन “अन्यथा मवद्धिज्ञीनानुषठाने'रित्यवताशितित्वात् आा- ` 
त्महन इति पदेन अक्षज्ञनवैघुर्यमात्रोक्त न्यूनता प्रसज्येते, ध दितवज्नन- 
निषिद्धे वनशूपविपरीतानुष्ठानघ्याचुकतवाव्, तद्राह देदेति । यधप्याल- 

दन्दस्य चेतने निरूढत्वात् देहविशिष्टवाचिपदाप्रयोगेणालखरूपमातमदणे 
खारसखद दीनाच हनधातेप्तदसत्वाणदनखूफाथयेव युक्ततवात्तदपेक्षया बहि 

रङ्गदेहविये(जनरूपाथेपरतवे न वर्णितम् ; जयाप्यातशन्दसं खवाचिलाङ्गी- ` 
कारात्तेन च समेभिन्याह्ृतजनरान्दोक्तदे हिग्रहणात् चतनवाविवेऽप्यावष्यक- 
लपर्यसोचनया वा देह नियोजनरूपाथस्यापि ब्रहण्तम्भवात् देहपातभये!- 



आचाथभाष्यतात्ययस्तमेतम् । ७८५ 

अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन् पूर्वमत् । 
तद्धावताऽन्यामत्यति रषठिततक्षिनपे मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 

जकोहून्धननष्षहत्यादिपरत्वस्यापि निश्चयेन तन्सुखन सुरापानादिपातकव- 

गोऽप्युपरक्षणीयः । एवश्चानुष्ठानान्यथामावसाप्युक्तलात् न पूर्वापर 
सन्दभीनोचिल्यमिति । अथवा आसहननं दि नाम यथावित्तास खख - 
पापरिज्ञानम् । देहेद्धियादिविशक्षणतेन परमात्मनियाम्यतेन च तदप- 

रिज्ञानम् । एवं परमात्बदहतेनाखतन्ते जवि खतन्तलप्रमः प्रतगासदे- 
हाद प्रत्यगासलमरमश्चोक्तौ मवतः । तथा च॑ देहालभ्रमस्यापि शब्द्- - 
ता रामाचयेव ब्रहषदस्यादिपातकमृरुमूतताच् तेषां पातकानामध्यर्थतत उक्ति- 
भवति । अते देहासभ्रमोक्तेषठुलेन पातकवगीस्यापि ज्ञापिता न्युनते- 
ति । एवं सुक्त्यथवणने चेर परिरीट्य पक्षान्तरपरत्वे खारस्यम् › देह- 
पतत्यत्र स्खारित्यसम्भवे हनधात्वथानुवादोचित्य च विमृरयास्सदाचार्यीः 
द्रा देहधातमुतेन पातकवगेपलक्षणपिद' मिति समीचीनं पाठं साधु स- 

म्भावयन्ति । "अनन्दा नाम ते रोका अन्धेन तमसा वृताः । तस्ति 

्रष्यामभिगच्छन्ति अविद्वसऽबुषो जनाः' इति समनाथक्धतिरपि पोनर- 
क्त्यपारदाराय अविद्वांस इति पदेन ब्रह्मवेदनामावं अबुध इति विदहितमि- 
विद्धकरणाकरणोपयिकप्ङ्तिविलक्षणासखदूपविवेक्रामावं च वक्तीति, आ 
हन इत्यस्य सवेपलक्षणत्वं युज्यत एवेति ध्येयम् ॥ २ ॥ | 

हतःपश्च मन्ता ईंशावासखमिति पदद्वयाथविवरणपरा : । तत्र परथे- ` 

तशव व्यापिश्च वण्थते | ततशवयैप्रतिपादन रेदम्पर्यम् । द्वितीयेन बाखकिति 
कतरो भ्यापिस्स्ैभिषियिणी । तृतीयेन तदुमयसिद्धः शरीरात्मभावः । | 

चतुर्थेन तन्निबन्धनत्ये सामानाधिकरण्यस्य ज्ञाप्यते । पश्चमेन प्रत्ययावग- ` 
ताहैत्वसूचितमसिणदेयप्रयनीकत्वादिकमिति विवेकः । 



४६ इशाव्योपनिषद्धाप्यम् । 

सवौषालत्वेन भस्तुतमीभ्वर्तत्वं चिरुद्धचदभिदापव्यक्जिंतन विचि- 
खदाक्तियोगेन विशदयति यनेजदेकं मनसो जकवीय हति । भनेजव् अ- 
कमस्पमानम्ः । पपकं भघानभूतम् › स्वानघीनस्वसमानदितीयरदितं 
चा । मनस. जव्परयः. वेमवत्तरमनसोऽप्यतिश्यितजवम्ः ।- नन्वि- ` 
च् न जा घरीति निष्कम्पत्वं वेगवन्तरत्व. चेतति ; मेवम्, तात्पर्यघृ्या 
सुश्ररेतत्वचि । सर्व॑स्य सेन निलयन्याप्तत्वावनेजत् सवदा मनसो 
गोचरदेश्चमविक्रम्य इत्तेमेनसो जीय -उपययते । पवसत्तरेष्वपि 

[~ रं 

एकमिंत्यस्य मुख्यपरत्वामिपायेण प्रधानतममित्यथपुक्तवा स्वसेजा- 

तीयद्वितीयरहितमित्यथमभिपरत्य परिष्करोति खरानधीनससमानद्धितीय- 
रितं वेति । वस्तुत्वेन सस्य, चेतनत्वेन. जीवसामान्यस्, मेगसाम्येन 
पुकादेः, नित्यनिरदषगन्धतलेन नित्यस च स्वसमानतात् समानद्धितीयराह- 

तये न मवतीति स्वानधीनलमुक्तम् । स्वानधीनस्सन् यः स्वपमानलाद- 
दद्वितीयरषटितमित्यथः । सनधीनलेन साजात्यं विवक्षितमिति भावः । 

खानधीनतेपतामानाषिकरण्यखपरतियोगिकत्रोभयसम्बन्धावच्छिन्मेदृ्तिवा- 

भाववदिति यावत्. 1 ईशरगतमेदितवमु्तसम्बन्बद्वभन तसादन्यव 
सवतत प्रसिद्धम् । खपदेन सर्वलेश्वरव्यतिरिक्तस् परिमहः । उपचर्य. 
इति । यत्तु छविषिष्ठतत प्रवाऽऽकारान्तेरण . रहरग्रसनेन्दरक्षणादौ. मन. 
सोऽप्यतिश्चयितवेगेन. विप्रहृष्टदेशप्तम्बन्धयोभ्यत्वः जवीयस्तवमिति ; तदये- 
ष्यम् । शद नपुसकनिर्दराष्वरशनास्तत््व येव .निरप्यमाणतया . तदीय. 
विभरशृष्टदेशसम्बन्यस्य वेगसाध्यत्वाभावात् । विग्रहसम्बद्धस्येव वेगसाध्यलात् ` 
"अपाणिपादो जवने गृहीता इति वचनसख्यान्त्ाम्यपिकरणमप्ये पर 
मालविषये तत्तदिन्दिमसाध्यकायैस्येन्दियनिखेक्षमेव सिद्र्निरूपणावरे 

` उपात् विद्नहस।ध्यस्म्बन्धपरत्वाभावस्यं माष्यामिप्रेततवावगमेन व्यासार्यै; 
“जवनः . क्षटिति दूरस्यसम्बन्धक्षमः भतो वियुताकिरोषः' द्यु्तलेन च 



आचार्यमाष्यताप्यसमत् । ९.७ 

घाक्येघु भाव्यम् । नेनेदेवा आप्नुवन् पूवेम्षत् प्रागेव सवान् भ्रा- 
प्लु शल् चेवा दिरण्यगभौदयो नाप्युवन् एतावन्त काट न रेभिर । 
धियुत्मरेन नित्यव्या प्षमपि कमपरतिवद्धन्ञानाः क्षेलक्षा विद्याच्रिगमाच् ` 
पुरं सखचुनद्धधा न प्राप्युवन्तीति न विरोधः, यथोक्तं छान्दोग्ये (तद्यथा 
दिरप्य्रनिधिमरक्षिव्श्ा उपयुपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुः, पवमेवेमाः 
सवी; प्रजाः खअदरद्गच्छन्तय पत बह्मोक न विन्दन्ति ; सदतेन 

ढाः” हति 4 तद्धावतौ ऽन्यनल्येप्ति त्तिष्ठत् शयः प्रथिञ्या तिष्ठ् 
ध्य आत्मनि तिष्ठन दत्य ए्विकरमेण तत्लवन तिष्ठगरेव चाघतो गरड - 

तततुल्यरूपस्याखापि वचनस्याचार्यपादमाषितार्थपर तस्येव खीकार्थत्वात् 1 

पू भिष्कम्पस्य पश्चाजवीयम्त्वाभ्युपणमेऽनेजत्त्वावस्थायामेव जवीयस्तप्य 
श्तौ रशात्राऽवगतस्य बाघप्रसङ्गातु । तस्यामेवावखायामाकारान्तरेण 

तदुपपादने चैकप्निति षदप्रयोगस्य व्यथतापततेः । एकपदं हि कथमपि 
व्यक्त्यनेकत्वकस्पनया बिरोधपरिहारस्यानमिमतत्वमपि ज्ञापयति । 

ई्दराजवीयस्त्वस्य नित्यमुक्तादिष्वपि वशयितुं शक्यसेन परमालनः . सक- 

ठेतरव्याघृत्तत्वाङाभाच्च । अत एवंरूप उपचार आवद्यकं एवेति । 

भ्ागेवेति । परमासतक् -प्रगिव देवानामति । ते तु तत्तदामीमपि 

नाप्लुवन्तीति वैचिती । मप्नुवननिति मूतकारु्य अर्षदिति वतै- 

मानकारष्य च निर्देशात् पटमालकतृकपराप्तिः प्श्वात्तनीति अमब्युदा- 

साय पूर्वमिति 1 देवकर्तृकपाप्तिसमकारमेव पररमासनः प्रापिङामाया- 
षदिति शतुरनिदेशः । विरोधपरिदोरे तु अदिति वमाननिदेशांनिष्य- 

प्राप्तिखामः । पूर्वमिति विधापिगमात् पूषमित्यथं ह्त्यपि योऽयम् - । 

यतु अचेदिव्यप्य प्रापनुवदित्यथ विहाय चरदित्यथै विवक्षित्वा दैवा हय- 
स्य स्वये घाबन्त इति शेषपूरणन व्याख्यानम् ; वत्. शेषपूरणस्यायुक्ततात् 
पश्याह्रच्छता पूव गच्छतोऽमतिः सहनलेनातिश्ययन्यञ्जनायावर्यवक्तव्यस्य 

देवकरीकषावनस्य कंथम्चिह्म्यमानतकनानुपपत्तः , उत्तरवाक्ये तिष्ठतो 



४८ ईंशावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

क्ीनप्यस्येत्ि यावदयावद्धाचम्ति जविनस्ताधतः परस्तादपि वर्त ₹ 
त्यथः । यथोच्यते 'वषोयुतरतेनापि पाक्चेसयडिब्र सपतन् । नैवा- 
न्त कारणस्ययाद्यद्यपि स्यान्मनोजवः इति । अन्येषां कचित्तिष्ठतां 
धावद्तिक्रमणं नास्तीति चिती । सन्यदपि किञ्चिदाश्रयैमित्याष् 
तस्मिश्नपो मातरिश्वा दधातीति । तस्न्नवस्थिसः यप्मतिवन्धायुगु- 
णकारिन्यादिरदितो.ऽपि बायुरपो चिभर्तिं। खबाधारभूतेन सर्वेश्वरेण 

ऽपि घावदतिक्रमवणनोदिव गच्छतस्तदप्रसिः कैमुत्यसिद्धलात् , नाप्नुवनि- 
दयुक्टया॒तद्िरोष्याप्तरेव गत्यर्थकक्छषिधातुवाच्यत्रप्य युक्तवत् , उपथ- 

तत्वेन देवानामव वा , कमैविशेषानिर्दैशेनापिशेषात्तर्वस्य वा प्रापिकर्म ख- 
तोरुभ्याच्च नादततव्यम् । पच तृतीयपादस्य देवकर्दकधावनानन्तरं चिर 

तिष्ठद्पि प्रभेव धावतो देवानयतीव्यथवणनमपि चिरमिव्यादिपदाष्याहार- 

प्रसङ्गात् तिष्ठवावखायमिव धावदतिक्रमस्य शत्याऽवगम्यमानस्य बाघभस- 
ज्ञादिपूरीक्तदोषाचचायुक्तमेव । अप्प्रतिबन्धति । अपां प्रतिगन्धेत्यथः | 
इद च काठिन्यादिराषिष्य मातस्शिति पदरब्वम् । मातरि निरारुम्बे 

वयोल्षि श्वयति गच्छतीति तदथीत् । न दि काडिन्यगौरवसद्धवि तत्र ग- 
मनघ्ुपपद्यत इति । यचिह् जप इति ब्रह्माण्डाधार-तदावरण-कारणजर- 

हणम् ; तदपि न युज्यते । आवरणजरूस्य तदावरणाम्न्यावरणेन वायुना 

ध्रिध्रमाणल प्रमाणाभावात् । यथा हि जल्जन्यत्वेऽपि प्रथिभ्याः न ज - 
नान्तः प्रविश्य धाथिमाणतवम् › तथेव हि वायुना जल्स्यापीति । नच 
वायुः समनन्तरावरणमूः येनानन्तःप्रवशेऽपि + धारकं स्यात् ।. अभि- 

रेव ् नन्तरः । सक्षाद्धारकामरहणन परम्परया धारकख अरहणं चानुपप- 
चम् । एकतो ब्रहमाण्डप्रतिबद्धस्यन्यतोऽभ्भिपरीतस्य चाषरणजरश्च किम- 
थौ घारकादरतरपिक्षा । मथ कथमपि ब्रहमाण्डन्तगतस्य रुख वायुषार्थ- 

लद्शेनेन युक्त्या करप्येत › तश्चकषित-सनिष्ित-ददयमानवाष्यपयेधरादि- 
॥ 



आचायमाप्यतादयर्वसमेतम् । ७९ 

विश्चतः सख भमावरिभ्वा तच्छच्यैव पाथःपयोधरनक्चबग्रदतारक- 
दिक त्रिमर्तीत्युक्त भवति । स्मयते हि "दौः सचन्द्राकनश्चत्रं खं दिया 
भरमदोदाचेः । घास्देवस्य वीयेण विधूतानि महात्मनः । › इति ॥ ८ ॥ 

तदेजति तदु नैजति तदुदरे तद्धन्तिके । 
तदन्तरसख सवेस्य तदु सधस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 

अनेजदेकं मनसो जकीय शत्युक्तम्थंमादरान्मुखान्तरेणायु्ा स्ति 
तदेजति तवु नेज्तपति । तत् व्याक्षं तत्व पृद्भौकथकारेण जघीय 
स्त्वाविना पजति कमस्पते कम्पत इवेत्यर्थः । तदु नेजति कदे 
स्तुत्या न कम्पते । तदुदरे तद्वन्तिके त इदुरे ऽन्तिके च वर्त॑ते । 
मूढशरतिबुद्धषुखषभेद्पेष्या विमोरेव दुरान्तिक वार्तित्वव्यपदेशः । 
यथा.ऽ.ऽदह शोनक: , (पराङ्सुखानां गोविन्दे चिषथासरचेतसाम् । 
तेषां तत्परम ब्रह्म दुरा दुदुरतर स्थितम् ॥ तन्मयत्वेन गोचिन्दे ये 
नरा न्यस्तचेतसः । विषयत्यागिनस्तिषां विक्षेच च तदन्तिके इति । 
फेचित् पदाथा; कस्यचिषन्तभवन्ति, न बदिः । केचित् ददहिभैव 

न्ति › नान्तः । तदुभयव्याुत्तिमाद तदन्तरश्य सर्वस्य तदु सञ्ज ` 
स्यास्य बाह्यत ति । तत् सवेव्याप्तमुक्तं पर ह्म मस्य विचितचि- 

पयोग्रहणमेव युक्तम् । अविशेषात्तु प्रामाणिकत तस्यापि ग्रहणं स्वय- 

मेवे सिद्धयतीति । एव सकर्जरग्रहणि च वायुघा्य॑लाकियेषादन्योपरक्षणत्व- 

मपि युक्तमेवेत्याद्येनाह पाथःपयोधर नक्षतेति | ० ॥ 
एजनं कम्पनम् । तच्च चरने वाऽनेकदिगवच्छेदेन वस्तुन. आ- 

वृतस्सयोगो वा । न च ततु सवैत्रनित्यसयुक्ते परमालसनि समवत्ति, सत 
साह कम्पत इवेति । कम्पनखर इव संबन्धमाततद्धविन तथा प्रयोग इति 

भावः । न च विग्रहििष्टवेषेण तदुपपत्तिरिति वाच्यम् । तथापि विभ्रह 

एव तद्विश्नान्तेरामस्वख्पे तदमावात् । केवसत्मस्वरूपस्यैव प्रतिपादन- 

भकरणात् , पूरवमन्तोक्तदिशोपचारखेव घुक्तलरात् › तद्रे तदन्तिक इत्यल . 
> 7 



५० ईशावास्योपनिषद्धाष्यम् 1 

दचिदूपेण  प्रमाणसिद्धस्य सवस्य वस्तुनः । अन्तसंवति भपतिधा- 
तादविभक्तदेद्ा तैत इव्यथः । तदेव सर्वस्यास्य बद्िरपि मव. 
ति परिमितानां पदाथानां भावदेदा इवामावदेरोऽपि बतत इति 
यावत् । तदेतच्यक्तमुक्तं तैत्तिरीये सैपर विद्योपास्यविरषनिधौर- 
णार्थे .सदसखरश्चीषेः मिव्यनुषाके, व्यश्च किञ्चिज्गव्यसिन दश्यते 
श्रूयतेऽपि वा । न्तयेष्धिश्च तत्संव उथाप्य नारयण स्थित ः' इति ॥ 

दर्जहत्वसुग्रहतवरूपौपचारिकाथस्य सेमातिपत्रतेनाविरेषाच । माविभक्तदेश - 

मितौ \ तथा च वस्तु यदेशेलि तदेद्यावच्छिनतस्संषन्धितवमेव वस्वन्तर्व्ति- 
त्वापित्यथेः । सव्र यदाचीर्थपादनिष्कृष्टमन्तव्यीपिपरकार बहिर्व्यपतिः परि- 

मितद्न्यमात्रविषयकत्वे च विषयीकृत्य ` विशेषतो दूषणं अन्यादृद्याथ्यापने 
च, त्सव सततकपरमाणसंमदायब्युतयोदनेन सम्यगत्र परतिक्षिपामः । 

 यत्तावदाद्रौ अन्तःपदस्याणुदन्यविषयेऽविभक्तदेशकतरूपोथः 

न्यत्न तु यथाश्चत पएवेतयथद्वयपरत्वकल्यने न समवति । भल सर्वलेत्येक - 
सेव पदस्याणुवदितरसश्न्योपखापकत्वात्तावदन्वथ्येकरूपार्थस्यैव वक्तव्य - 
त्नादिदयुक्तम् , नायमाचार्याणायुणलम्मः, तैरविमक्तदेशकलर्पेकविभ।थ- 
स्येव माधितत्वात् । मन्यः पूर्र्ो यथपि न प्कृतच्चयथः भंथापि सद्धाव- 
मात्रेण कचित्कचिदुच्येतेशच क्षिमक्त हीयत इति । एतेनाणुविषये विवक्षि- 
तवास्य तदितरसाषारतेन तेष्वर्थान्तरवंणनमनावदयकमित्यनन्तरोक्त- 
मप्यनवक्ाशम् \ अथेद्रमस्याभाषितत्वात् । 

अतर्पुनरविभक्तदेशतया बतेमानत्वमनवच्छिन्रवृततिमत्तपयवसन्नं तत्त- 

रस्तसबन्धिस्ैपरदेदासम्बन्धित्वेमेवेति तावतः'तदन्तरस्य' सर्वयि'त्यनेनैवरमि 
(तदु सवैस्य बाद्यत' इति व्यर्थम् । वावेयद्वयका्यस स्ैप्रदेशसम्बन्धित्वा- 
कगमशकेनेव सिद्धत्वादिति ; त्र । स्फटिकान्तमीस्करस्य प्रमा प्रसरती- 
त्यादो स्फाश्कस यावदेशसम्बन्धत्ताबदेशावन्छेदेन प्रमापर शत्यस्यानव- 

गम्यमानत्वात्, ` स्पटिकसम्बन्धिकिशिदेरा वच्छेदेन भरमा सम्बन्धेऽपि तथा 



साचार्यमष्यताव्यर्यसमेतम् । ५५९ 

चाय्या 

व्यवहारात् स्ैपरदेशसम्बन्धित्वरामस्यान्तःपदमात्तणासिद्धेः । जथ भाव- 
देशे कचित्सम्बन्धनाप्यन्तःपदोपपत्तावपि ब्िःपदस्यामावदे छपरतन भावदेशचे 

स्ततः 'तत्सश्ताख्पाभीश्ाधसिद्धयेऽन्तःपदस्य तावत्ता कट्पनीयमिति 
सवैप्देदासम्बानित्वरभ ति चत् ताह भावदेसाति्केऽभावदेशेऽपि सद्धा- 

वत्रोधकनहैःपदबखदिव, “बदिरपि वियमानख कथमन्तःसवेवाविधमान- 
त्वमिति -युक्त्या कथमपि सर्वपदेशसम्बन्धितं केल्पनीयमि तीदशाथनज्ञाप- 
कत्वदेव न॒तद्वाक्यवेयर््यम् । वस्तुतो मावदेशे सर्पत वृत्तरन्तःपदेन 
कमिप्यभावदेशदृन्तित्वस्याखाभात्तदथतेन- बहिःपदस्य खीटृताऽसामिः । न् 
तु तत्तत्पदाथबहिरवयवपरतेक्षि- न वेयथ्य्रसङ्गः इति नूनं खपक्षवाप्तनयां 
परपक्षक्रिसरणन च संपतितमिदं दूषणम्. । न च सपैखति सवैपद्याथप्र- 

हणात्; पर्पदाभमावदेशद्रपिलस्यान्तःपदेनावगतावेकेकवस्तुभावदेशे तद- 
मावदेरे च वृत्तेप्रिदि तान्न तद्धाक्यमावदयकमिति वाच्यम् ; मवन्मतेऽपि 
चैयथ्यप्रोव्यात् । “अन्तरस. सर्वखे "त्यनेन हि सवैपदार्थीयान्तरवयवसम्ब- 
न्धोऽवगतः; । न हि ध्ररस्यान्तविधमनः पदाथ एकल्तदुपरिमागेन सम्ब- 

स्धमरुच्धयैवानयेन कुव्यादिना सम्बन्धुभम् । अत एकपदार्थान्तस्संबान्ि 

वस्तु तं परितः शितेषु पदार्थष्वन्तःसम्बन्धकामाय तस्य बहिरपि सवत 
संयन्पे रमत्त इति युक्तैव सिद्ध उत्तरवाक्याभ इति । न च जगत्सी- 
मान्तमगि विधयमानस्याथस्यानन्तरं कखचिदमवेन तदीयसवेवाहिरवयवसे- 

बन्धः कथे रुम्येतेति शङ्क्यम् । प्रङृतेरघः परिच्छेदस्य नित्यविमूतरुध्य- 
परिच्छेदस्य चानङ्गीकोरेण सीमान्तमागखयेवामविन स्स्यापि प्राहृतखा- 
प्रकृतस्य वा पदाथ प्तमनन्तरपदर्थीन्तरेशिष्य्यनियमात् । अन्यथा 
ताहरपदार्थीयावयवख - कस्यापि -बहिदशन्दवाच्यत्वासभवस्य ° वक््यमाण- 
त्वेन तथा साथक्यवणनासंभवाच । अथ युक्त्या सिद्धयतोऽपि स्पष्टपरति- 
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व 

पर्थपुकतिुज्यत इति चेतुल्यम् । अन्तःपदेन सर्ान्तरवयकमहणसख 

बृहि.पदं गमकमिति तत्साथक्यमिति चैत् तदपि तुस्यमेव । भाचा्यपादा- 

मिमतयोजनास्वीकोरे पु परमासपेक्षया सवेख न्यूनपरिमाणकत्वमपि घ - 

शकरियते, न भवन्मत इति विशेषः 1 अन्यच्च बहु वक्ष्यते । 
यदपि कतिपयद्रवयेष्वन्तव्यपेः कतिपयद्रव्येषु षटिव्यापिश्यासंमवें 

भत्वा त्कबलेन छरसावगतसरवदरव्यान्तैहिव्यािपरित्यजनमयुक्तमेष । न हि 

वचनविेषे न्थायःप्रमवतीति न्यायादिति ; तदपि भवदमिमतान्तन्यीतिस- 

रोया कचिदसेमवेप्यसदमिमतायास्तस्यास्साधारण्येन तद्विषये संफोचा- 

भावात् , वचनयेरविरोधे प्रररुवचनानुरेधेन दुर्बरुवचनख्यान्यरेथेव नेयलस्ो- 
त्सगपवादादिस्यलेषु संमतिपन्नलेन वक्षयमाणतथाकिश्चतयाश्रितन्यायस्य 
प्रलला्च पराहतम् । अत एव, जन्त्टि्च तत्सर्वमिति वचनमपि न 

साधकम्. । तदपि विवरिष्यते । 

यदपि "य आत्मनि तिषठ्ासनेन्तरो यमात्मा न बेद यस्यासा शरीरं 
य जसानमन्तरो यमति स त आत्माऽन्तर्थाम्यमरत' इति शतिरन्र््यासौ 
प्रमाणम्; जालनेन्तर इति विस्पष्टसक्तलात्। मासनि तिष्ठननितयनेनेष बहि 
स्थितेरुक्तसरेन तदर्थत्वकत्यनाऽप्षमवात् । शरीरदारीरमागष्योक्तवेनान्तः 
प्वेशानङ्गीकारे तदसंमवपसङ्गत् । न टि राज्ञे रां शरीरीति ; 
तदपि न; असदमिमतान्तवतितेव पुवचल्वात् › शरीरातममावसख पौन- 
सक्यपरिहरस्य च तत एव सिद्धः । यत्तु राज्ञे राट शरीरं खादिति, 
तद्वव एव । रा्रन्तरेव राससद्धाबातु । न ख स रा्टािर्भूय 
किमप्यरण्यमन्यराज्यं वा प्रविष्टः । असाकं पुना राख यावेदावच्छ्देन 
पद्ध व्लादैक्षवच्छदेन राज्स्तबन्धामावान्मूपद्रव्यतेनेकपदेशावच्छ्दनापि 
संबम्धायफाच् नेतदापादनमवरं समते 1. ` .: , 
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यदपि व्यासायवचनद्वयुपात्म्- (आसनि तिष्ठन्ते वे्याम- 
भिशिष्ठति, तिरे तेर तिष्ठतीतिवदहरहिरव्िसिथतिपाधारण्यात् तदरशचारभमाह 
आतमनेऽन्तर इतत ति, धन्तःपरविषटरास्ेदतत् सवीसश्चब्दव्याल्यानूप'- 
मिति च; तदप्यसाधकम्, विपरीतसाधकं च । असदिषटर्थस्यैव ततर वर्भि- 
तत्वात् । अश्ववम्--मूतटे घटलिष्ठति, वेयामभिः, वृक्षम श्येन शत्यादौ 
तत्तदधिकरणं यद्देशावच्छेदेनात्ति वदश वच्छेदेनात्नध्य तस्रत्परत एवं 
सितमापेयमवगम्यते । तिके वैरं तिष्ठतीत्यल तु यदेशावच्छेदेन तिरुख 
पद्धावः, तदेशावच्छेदेनैव सो्ष्यविरेषेण तें तिरुतम्बन्धमनुमवतीति, 
तिरे बाद्याभ्यन्तरस्वीवयवावच्छेदेन तेकपद्धावात् | तत्ासनि परमालस- 
सबन्धः कं भातनः परस्तादेवे सितस्य केवलम।सना संषन्वपः, उता- 
साऽणुरपि यदेशावच्छेदेनाल्ति तदैशावच्छेदेनेवापतिहन्यमानतया संबन्ध- 

` छप इति विचिकित्सा आत्मनि तिष्ठिदयतावता न चाम्यति । भप्रिशेषा- 
दुमयविधखिलयज्ञीकारसंभवेऽपि विंशदमन वगम्यमानत्वात् । अत भात- 
नोऽन्तर इत्यनेन पदवेश्ं क्रियत इति । यदि पुनरात्मनामन्तरवयवसद्वाष 
व्यप्ाय अमेखन्त तहिं बहिखदिरियनुक्छाऽन्ययेवावणविष्यन् । अतः 
आत्मनि छिष्ठ्ासनेऽन्तर् इति मावामावदेशपरमियेव प्रथमवचनतासर्थम् | 
एतेन द्वितीयमपि वचनं निव्युदम् । अत्र जनानामिल्यनेन न तावत्तेवर- 
देहबहणे संभवति, तख तव्रापसिद्धतातु । अते। देहभृतमिव अहणम् । 
तत्र किमन्तःश्चब्देन तदीयदेहान्तरवयवमूतहृदुपदेो गवते फं वाऽऽ 
नामेव कश्विदन्तर्वयवः । अघे, न काचिदसाकं क्षतिः । अन्ये तु 
क्तिविरोषः। व्यासा्ैखे हि 'अन्तःपरविरेय नियाम्य हि शरीरत, न्तः- 
्रेशरासिभ्यां नृपणगनव्याृत्त' रिदयुक्तम् । यदि पुनरन्तःपरेशं भव- 
दमिमतममिसमषास्यन्त, न् ` तटं नियाम्बत्वव्रुप्य गगनवयावत्यथैता- 
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मभ्यरषस्यन्त ; गगने तादृदान्तःभवेशामिनातिन्योपरेवाप्रसक्तेः । न हि 
भङ्तितऽपिः सक्ष्मस्यात्मनेन्तरवयवे श्रकृतिंत एव त्थूरुप्य गगनस्य. सव- 

न्धः दाक्यवणनः ।` एवमन्तःपकेशेनः दप्याृषिकथनमपि मवदुक्तान्तः- 
भवेशस्य विवक्षितले, न युज्यते । राज्ञे राष्टान्तरेव- विमानेन पुनरप्य- 
तिन्याषितादवस््यात् 1 असाकं तु तद्रवच्छि्द्द्ासंबन्धिलस्यान्तःप्रवे्च- 
पदार्थत्वान्त दोष इति । 

` यदपि यचकिश्िदिति ्तिप्रतिपन्नान्तक्हिर्वयाप्टुपपादनाय भ्रन्र- 
याः “सणोरणीयान्महतो मदीयानि! तिः श्रत्याऽणुष्वप्यन्तर््यासिभुष्वपि 

 बािव्यपतिश्च ̀  प्रयोजकाकारकथना्दि्टन्यमिति;. क्दपि च <; अस्याःश्रतेर्थच- 
किश्चिदि पिः रत्मधनिरूपणेदम्पयीदरीनात् । मभोरिकतैः तिह तैतिरीये 
द्दमेऽनुवाके कठोपनिषदि च श्यते । यन्ते अतिश्च तैत्तिरीय पएका- 
दशेऽनुवाके । ̀  तत्कथ यच्चति श्रत्यर्थप्रतिपादनायास्याः प्रत्र्तिरिति । भव. 
द्रस्य. हि लरसतो -यच्चति श्चत्तिसमनन्तरथयमाणतामणोरित्यस्या दशयति 
नैवमश्वीदयक्तम् । मथ व्यापतिर्यच्च किच्ेतयुच्यते,व्यातिमयोनक मकारश्च 
तच्यत इत्येतावदेव विवक्ि्ठमिति तत्नापि नम॑ः । त्राणीयक्लन्दो नाणु- 
तल्धस्मिणपरः; परस्य महत्वपारमाणव्र्ताया जणुतन्यपदेदशस्योपाधिकता- 
याश्च बहुघूतसतिद्धलात् । जतप्ुक्ष्मतरपरः । भत एव तद्वसौक्््यातनि- 
सयावषिसमषेकनणारित्यपि सृक्षमपरम् । वक्र च भौकतन्यं यथन्तवैतिल- 
ख्पम् , ` तद्यन्तरवयवधत्तया मानान्तरापिद्धं॑जीवातिरिक्तमेव वस्त्वणुपद् 
महीभ्यति । वस्तुतस्तु नान्तवर्धिलदूपं सक्षमत्नम् ; ̀ -तेत्रैव तस्य दते 

 भमणिभिाव्रात् , येनागीयर्खन्दस्याप्यतिच्चयितान्तवर्तितरिरीष्टपरतयाऽगो 
ए्वपदेशा्िद्धेयत् ।` जन्यथापि सोक्षम्यरोन्दार्थवर्भनसमवात् किञ्चे मव 
नते भहमात्रकषम शभस्य ` यृपलोऽपिमस्तपसंगः) परमासने जगदन्त. 
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[ऋ 

वित्स्येव तस्यापि तदन्तपित््याभ्युपगतलवात् । परमालान्तरन्ेषां 

दायत्ततेेव दितिश्च श्रतयादिपमाणकहेनेव दुखहये' ति सल्वभिदि- 

मू | भतो दुर््वरूपे स्यं विवक्षितम् । तश्च तस्य तस्य परमाल- 

केल्यायत्तम् ! न तु खोल्यामावादिं तत्र प्रयोजकम् । स्थूर- 

थापि भगवदिव्यविप्रहदिरग्रहणात् । स्षमप्यापि त्रसरेण्वदिग्हणात् । 

7नुभविकं चदे यत् वाहमविषयपरवणमिद्धिय नचितनं विहाय सषटिति 

(तते गीचस्यक्ति नतरां च तमतिक्रम्य तश्लापि नियन्तारं परं पुमांसमिंति । 

{त एवाचितनबेतनपरमटुर्ोपानेषु क्रमेण दौष्क तारतम्यमवगम्यते । 

ति दभदहादभहतर इति तदथः । यद्रा पुक्षमत्मपरतिहन्यमानत्वम् । 

किलादौ तरिकिरणदिरमतिहन्यमानतय। तस्य ततस्सक्ष्मलम् । सलि- 

स्य किएणादौ प्रतिह्यमानलाच ` स्थूरुखम् । ननु मवनत-ज- 

पनामन्तरबयवस्य. कस्यविदमावा्नीवालनि प्रमालनः कायन संबम्ध- 

तस्य तथा सम्बन्याखमस्तीति कथ नोवात पुक्षमएर इति चेतु स्यकः। 

ष॒ तावदोषोऽन्तरवयवमङ्ग कुतो ̀  गितिष्य परमतमान्दस्सद्धाे वदते 

चतोऽपि समस्तीति प्रवीक्तम् । ̀  अतत उभभ्यिर्भव परियः वाच्यः 

था तिद्यानामीश्ररह्य चाविशिष्टेऽपि तार्दसषादावमुपापिकत्वमातेणेश्वरीमे 

धिदतिशयः, कसङ्कस्पोपापिकदय च निः्वगते तत्र निक दृष्यते, 

था च 'नान्योकेनत दरति अर्दिते नितियादो विदमानऽपि निधन्त 

पविदिषटदशन्तरामावभत्रिण प्रवत दणङ्गीरंयते तथेवाभति 

म्बाक्त्वस्या$ऽलपरनाससाधारण्येष्यमुपाधिकतस्पस्य नियन्तृलवैशिटय 

सस्य चाविशषयप्य परमाससौक्ये, परेच्छय्तवस्पस्य. मियाभ्यतया 

नियनततवैशषिटयामावरूपस्यःच मिकस्यान््सौक्ये च वियैमानतयाऽ 

ोस्णीयािति धतिपरदपिरिपि शक्यमेषितुमिति । भरतोऽन्यथा सिद्धतया 
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नेदं न्यायसिद्धस्याप्यन्तरवयवराहित्यस्य बाधकम् , किमुत प्रमाणसिद्धस्य । 

एतेन महते महीयानिव्यपि निन्धूढम् । अणोरणीयानित्यणुपरिमाणं मात्रा 

हीत्यनन्तरक्चनभरवरत्तिः, यतो महदस्य परिमाणमतो नाणुपरिमाण भ्रह्य- 

मिक्त धतिददयम् । अथवोपायपिकमणुपरिमाणमुपासनदशायामस्य (मणी 

यान््रीहेवी यवद्वि'त्यादो संप्रतिपन्नम् , वदाहाणोरणीयानिति | व्योम- 
वृदेवाये व्यपददय इत्याह मतो मष्टीयानिति । प्दस्वारस्य पुनरल्पतर- 
परिमाणतमिव म्ाहयति । सा तु विरोषात् सर्वैरप्यनङ्गीकते तै कथश्चि- 
निर्वास्य कव्यते मानान्तराविरोधेन निवह एवोचित इति नेयं श्चतिर- 
न्यादशीमन्तव्यां स्ताघयिप्यति । 

यदप्यणुषु कथमन्तव्थाप्तिः,जन्त्न्याप्तिप्रयोजकविवरामावादिव्याञचेक्य 
यथा दर्पणायःपिण्डादिष्वालाकानलप्रवेशप्रयोजकविवरसद्धावः प्रचक्षप्रतिप- 
ल; , तथा परमासमप्रवेशस्य प्रमाणसिद्धतयथां तस्मवेराप्योनकविवरसद्धावोऽ 

प्यणुषु प्रतिपन्न एवेति समाधानम् , तत्न भवति , विव्रखरूपश् दुष 
परत्वात् । न तावदषणादिषिवाकाद्ासकमेव विदरं मवितुमर$, जचेत- 

नुपिक्षया चेतनस्य सृक्षमत्वेन तस तदन्तःप्रेशासम्भवात् । न चाभाव 

एव विवरामिति युक्तम् अभावसयाधिकरणप्तपिक्षतस्य मावातिरेकामावामा- 

वेनाधिकरणादिरूपलस्य वा खीकार्यतेन तस्य तत्वायोगत् । न च पर् 
मात्मभदेश एव विवरम् › तत्मवेरप्रयोजकविवरशवेदार्मी। चिन्ध्यमानत्वात् | 
अते विवरासम्मवादपि नान्तव्यीिः 1 धस्तुतो विवरमन्तेरव षस्तुष्वभ- 

` तिहन्यमानतेयव व्याप्िलीकारस्य सङिकादौ श्रतपकारिकायां प्रद रिवते- . 
न वरथेवावं भवतो विवरविचार हत्यर्मत्न । 

५: -यृवन्तन्यप्तयमावासलत्यगालनां प्ररमासन्यापिविधातकलसखी- 
चै, पैरमासनि, त्षिदविः सश्चरदधिशच.मल्यगासमिखिदरकरणमाक्छय- 



माचौ्माष्यतायर्यसमेतं् । ४, 

कमिति परमालमखरूपस्य छदभेदादिप्रसङ्ग हत्यवधीयतामिति ; ततपि सु- 

क््ममवधातव्यम् । तेन दहि वप्तुना तत्न वस्तुनि हिद्रमाघातन्यस् + 

यिन् वप्तुनि काडिन्यादिना कतिषयावयवावच्छदेन यस्य वस्पुनस्सम्ब- 

न्धो न भवतति । न च प्र्यगालनः कञ्चिदन्तरवयवं लीक प्रतिहन्म- 

मानतया तत्न व्याप्स्यमा्ं परमासन चमः, येनेवसुपाकम्येमाडे । याव- 
न्तः पुनरवयवा: खामाविका ओपाधिका वा प्रत्यगात्मनस्तावसु सावैका- 

चिकि परमालमसम्बन्धं खीकुर्मः । अन्तरवयव एव न कञथिद पीव्येवाऽ 

मिदष्मह दृतिं । पुषुक्ष्मावधनि च भवन्मत एव ग्याक्रवाव्याङ्रतवियदादैः 

प्रत्यपासभिः सितिसश्चरणक्तमयेषु लिद्रकरणमापद्यते , . आत्मीयान्तरवयवे 

ततोऽपि स्थूरस्य तस्य सम्बन्धासम्भवात् । अत एवमन्तरबयव्खकार- 

सख बाघकमेव साप्रतमापतितमिति । 

यदपि निरययवलेन हेतुनाऽन्तःप्रवेराप्रतिधाताङ्गोकारं परमासनि 

कथमसिलस्यान्तरवसानसम्भव इति ; तदपि निरवयवतेन हंतुनाऽन्तरवय- 

वसेवानङ्गीकरेण प्रतिषातपरसक्त्यमावात् वि यदन्तश्रति विहज्गम हइत्यादोौ 

परमत इवौपापिकान्तःपेदाङ्धकारस्य निरवयवलत्विरुद्धसवामावात् ततर घ- 

म्बन्धथैवेष्टवेन प्रतिधाताभावात् 'निरवयवत्वेहतुना प्रत्यगासनां खान्तःपष- 

शप्रतिधात्तफते' इति छेखनस्य वन्ध्यालात् स्यः खापत्यविवाहभतिरोधकफ- 

त ' मिति रेखनवदननिविताथकत्वाचपास्तमेव । यदपि प्रत्यगतमपरमा- 

नो; परस्परान्तःप्येशे मणिदीपादिप्रभाणां खाप्राख्लामपदा्थानां च परस्परा- 

स्तःपवेशसख्य इ्टन्तत्वकथनभ् ; तद् दृष्टान्ते स।वयववेनोचिघ्यात् परमाणव 
च तथङ्गाफरेऽपि दा्ठीन्तिके वक्ष्यमाणरीत्या निरवयवलेनानोचिघ्यात् प्र- 

माणवकाभावाचेपिक्षणीयम् । यत्तु काठद्विगालसनां नैयायिकमते परस्- 

राप्रतिथततिन सर्य व्या्वदिहापीति ; तत्सत्ये तथेव । तन्मतवदेव निरब- 
8 1 



५८ हयावालोपनिषद्धष्यम् । 
भ्याम 

यवं श्वाभाविकावयवराहित्यद्पं स्वीक्रियते; सम्भावितोपापरिकाकर सकत 
न्यापनश्लीरुता चेप्यस्मफमेवायं दशन्तः । | 

यत्पुनरत्यल्पपरिमाणि वरपछवश्चयिनि भगवति िद्धिरनगदण्डम- 

ण्ठलणान्तःखितिशव प्रमाणशिद्धेति दटन्तान्धरवणिनम् ; तत्रेदं विप्रवम् | 

उदरस्य सावयवलरेन निरवयवान्तरवयवराहित्यदिरपरसक्लया न त- 

मंशमादायायं इष्टान्वः । अतोऽल्यपारेमणि उदगन्तराल महापरिमाणज- 
गव्थितिवननिरवयते भल्यगासनि परमत्मनोऽन्तःस्चितिरियिव विवक्षितम् । 

तत्राय महतः सितिरेव फं निरवीद्यत इति एच्छयेते । अघ(रतघरन्- 

शके पतै चेत् कत मवते मावः ; किमखयखाप्युप्रान्तरारुख प्रमाणतति- 
दमहल्थितिबकेनाखपतविरुद्धमपि महत्त .स्वीकतेन्यिति, किं वा दन्त 
राठसव महदावारकलमिति व्याधि परक्ते भक्वाऽलान्तरारुलापि महदा- 
वार्कलमूरकर्तव्यमिति ? नाचः, अदयलमहत्वयोः परस्परामावरूपलाद्वा- 
वामावयोरसामानापिकरण्यहपविरुदधतख क्षयमाणलादेकोदरान्तररख 
युपपदह्यतमहत्वङ्गीकारासम्भवात् । नान्त्यः , तथा सति प्रकते चष्टा- ` 

न्तघटनसाशक्यलात् , उद्रान्तशरख श्ल्पलविरुद महं न खीक्रियते | 
तदभविऽपि ठ महदाधारत्वमभ्युपगम्यते । -प्रकृते पुनः प्रयगालन्यन्तः- 
ितिवचनेन िरवयवे तसिन्नन्तरवयववत्वमेव स्वीक्रियत इति भेदस्य 

जागषटकलात् । अत्र हि भावाभावयोः सावयवलनिरवयवलयोः सामा 
नाधिकरण्येवापतततीति । | | 

खदितत् । वस्तुतसे विमृद्यमाने. कथं पुनरलिष्ठ एव जरर 

निधिरुजगनिक्षेप इति । नन्वयमेव व्यापिमङ्घ उपपादकः । यथा हि 

र्षु परस्पमतिहन्यमानल ददयमानेऽपि रपरसदित्तद मावः, द्रनयेप्वपि 

भूतातन, स्परीवरलपि सरके पवनस, रपवतलपि ततैव तर् 



आचा्रमाष्यतालखथसमेतम् । ९५९ 

यमेन 

गिफिरणस्य ; यथा च द्रव्यत्वाविहेषेऽप्यमेरौष्ण्ये जरे ,शेल्यमिवयवम् ; 

तथा वरु तुवैचिन्येण मन्ततपेयोगमहिमतस्म्पादितेन खामाविकेन वा टढ- 
पिहितगरहमध्यत एव बाहर्महासनां निःघरणम् , अत्यस्पगवाक्षरन्प्रादिष्वा- 

सनः स्थूरुशचरीरपवेद्यनम् भूमो निमज्नमुन्मज्ननम्, अप्राकृतस्य भगवतो 
मङ्गर्विग्रहसख्ासिष्ठ एवावकाच्चे निलिंरजगनिन्षेपः , द्वापिष्ठदामप्षन्ततय- 

न्लणेऽपि श्ङ्गलावशेषः कपटगेषारकटितटस्यान्यच्च सधैमुपप्त इति 
यद्रा यथ। खट सििश्चिद्धिरक्चणदपणसतनाथेन चश्चुषा वीक्ष्यमाणमस्पमपि वस्व- 

पिकषरिमाणमिव बीक्स्यते तथेवान्तर्दरमतिसृक्षमाक्ारमेव जगद्वर्तमानं वदालः 
एव भगवतसङ्कल्पादिसामग्रीसनथेन चक्चुषा रक्ष्यमाणे बहिरक्षितजगत्वु- 

स्याकार रक्ष्यते । सा च सामशर अप्राद्कत भगव द्धिहे नन्यहद्रापर- 

माणपदद्यनाय प्रभवतीति युक्तमवस्मि महत्सत्ता्रहणम् । सक्त एव वट - 
पत्रश्ायिविग्रहवदधटितवटनाचक््या सृष्ष्मर्पेण वाऽल्पीयस्यिः सवान्तभी - 

बे" व्यवे श्रीतालयचन्धिकासूक्तिरिति । 

अथ सक््यमाणस्य हरविरिश्चमुखप्रपश्चसय सृष्टेः प्रगिवुदरकुदरं नि- 

्षेपसम्भवेऽपि, यत्रैष परमपुरूषः शेते, तथेकोदकस काटमददहङ्कारादेश्य. 
बषिष्ठानामन्तस्थितेषणयितुमशचक्यत्वात्कथमुपपत्तिः । न चाततैषामन्तपैरतिले 
प्रमाणाभावात् क्षघ्यमाणजगन्माल्लनिक्षेप एव स्वीक्रियते । त्था च तेव 
सक्ष्यमाणस्य सङ्कचशक्त्या, तत्सजातौयस् वा सूक्ष्माकारस्य तल्ञ॒सद्धाव 

इ्युकेैव गमनिका युक्तेति वाच्यम् । अथापि मृदं मक्षित्तवते भरस्सितस् 
मायाजुतश्य सुखं भ्याददतो मध्यङक्षि निविकमेक्षत नन्दमहिष्ीति क~ 
थमुप्पद्यतानिति | 

"एतद्धिचत स्जीवकारुखभावकमीशयशिङ्भद म् ? 

सुनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितासि व्रजं सहात्मानमवाप श्काम् ॥ ". | 



६० हञ्चावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

[क प्श 

हति खल श्र मागवत्वचनमिकतिं । सत्यम्, यज्ञोदाया अपि प्रव्यक्षवापितं 

बाहैरवयितिमन्तसेण सर्वेषामन्तरेवावस्थानम् । नापि बाहिष्ठनीव्कारादि- 

व्यतिरेक्तं जावकारादिकं कथमप्यङ्गक्रतमत्ति, यस्यान्तरवस्थानं शक्यवणनं 

स्यात् । पपि खमन जागरितावस्थानुमूतपदाधिन्यतिरिक्ति एव विलक्षणा; 

सृज्यमाना इष्यन्ते, तथाऽपि न मूलश्रकृत्यादिकमपि जागरितावश्थादन्यलेन 

शक्य तत्र स्थापयितुं । नापि च. तथेवावदयं स्थापनीयम् । यदि क- 
श्वित् खतरे योगबखादन्यथा बा प्रकृत्यादिकमीक्षेत ताह स बहिष्ठमेव तदी- 

वत हटयक्त।बपि न शतिः । लागरितावस्थायां तु तादशयोगप्रभावादिङिि्ा- 

देव न तदध्यक्षापत्तिः । प्रकृते पुनः भरङृतिजीवकाकदिर्व्िरापि खयमान- 
सन्तर दनमुपपाद्नीये संकृतमिति । 

सत्रोच्यते- बहिशरयमानस्य निषिरुस्य प्रपश्वस्य प्रतिषिम्ब एव 
वा प्रतिमेव वा क्षो ख्यते न वास्तवः प्रपञ्चः । दृष्टं चावयस्येऽप्या- 
टेख्ये ङिच्ितानि चिल्लाणि बास्तवपदाथेप्रतिमप्रमाणतयेव परिदरयन्त इति | 
अतो न परिमाणदशैनानुपपत्तिः । न च नीपस्य धतिमाघनुपपत्तिः । 
दुपणादिष्ुं नीरूपाक)शादिप्रतिवेम्बददोनवदुपपत्तेः । अथ तल स्दयमान्य 

व्यवहारस्य कथमुपपत्तिरेत्ति चत् न । हानोपदानस्तचरणदः सांप्रतिके 

यन्विरेषं द्ख्यमानतात् ) शब्दन्यवहारो रसादिरविज्ञानं च न तत्ेति चेन्न। 

एवंनातीयिन सामर््विचिव्येण तस्याप्यल्भ्युपगन्तु युक्तात् । यद्व न मग- 
वतः कुक्षौ तदा वस्तुतः प्रकृतिः काठो जीवोऽन्यद्वा ङिश्ित्समत्ि। सश तु 
केवरं बहिरेव यथेपरम्भं खीक्रियते । कुक्षौ तदर्दीनं तु, यथा श्वीमाप्यदर्चि- 
तदिशा द्विचन्द्क्ञाने वस्ठ॒तशचन्द्यदेशस्य चन्द्रस्य च निरन्तरमहणेनाऽ5 ` 
धाराधेयभावकश्पनया देशान्तरे चन्द्रर्नम्ः यथा च द्ैणान्ततिंवेन गृहग- 

गनमहीस्वछच्दीना दीनम्, तथा कुकषि्रदणकाठ एव स्वगतपासैशवध- 



आचायमाष्यतादर्यसमेतम् । ६१ 

[णौ 

प्रदिद्ीयिषप्रवृत्तमगवत्पङ्कलपवदेन सप्रङ्ातिकाहजीव्य सकर्मपञ्चस्य 

निरन्तरम्रहणिन कुक्षिपपन्चयोराधारधयमावकल्पनया भवति । द्विचन््रह्- 

ते च्चस्सनिकविरेषधत् नणदुवीनकारणमेव दिन्यचछुरदिकं किन्निद्ठिल- 

प्यपापादितपिह समग्रयनुपविष्टम् । अत महामायिने। मायाकार्यमिद- 

मनाघोरेऽप्याधारताग्रहणम् । यथपि सूक्षमस्यापि स्थूखाषएल सम्भवति 
सथापि सृक्मन्तरवप्थानं स्थूरप्येकोबोपपादनीयम् । तसा यशोधाङ्त- 
्िशवदर्धनमनुपपत्नम् । तथा चेदपुक्तं मवति | य॒त्र विषयविशेषे सदे 

चराकया विकासशक्या सजातीयपृक्षमाचलादनरकल। वा निर्वाह न शक्य- 

सनेयं फस्पना । तावताऽपि न व्तुमिथ्याखम् । वस्तुत एव तु 

केवरमन्तर्विलादिकमन्यथोपपाधत इति । सतौपिदमेवम्भूतममिप्रेय च 

सर्वार्थसिद्धो 'ङ्काचशक्तेविकासदाक्तितत्तदमिपानवरिषयक्तनातीयोखादन- 
शक्तिः सकषम्यूलावस्थभिद्ः परिपितविग्रहव्यङ्गयार्पमितस्वहपरक्षणमि- 

त्यादिकं यथाहमवधारणीय' मिति, 

'यदल्यपरिमिणिन प्रथूनां ग्रसने स्तम् | 
अचिन्यमिदमियके चिन्तनश्रममीरवः ॥ ' इति च । 

पूर्वथा तावदन्तरदरमरेषनगस्थितिदृष्टन्तन निरवयवे प्रयगालन्यन्तस्थि- 
तिखापनमशक्यमिति सिद्धम् । 

यत्पुनरनन्तर'मथेवमपीत्यारभ्य दशमिर्वाक्यर्िसुतोऽपि विमुतरत्र- 
स परमात्नि यापनम् ; तदणुविषयविचारे सम।प्यावसरे विचारयिष्यते । 

यत्तदुपरि "न हि लट करििद्स्तुनि बहिमौतरसम्बदंकश्द्रस्तु 

तदन्तयामिवेनानुन्मत्तः कश्िद्यपदिरे' दिति ; सोऽपि कश्चिदस्योऽपचारो 
भवतः, यतो भगवन्तो मष्यक्ृत एव तथा व्यपदिशात्ति | तथा हि जिज्ञासा- 

ऽपिकरणे परपदशरितर्मताक्चनाथवणनपकएे शिल चपिमां विद्रौ- 
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त्यादिनाऽन्तयीमिर्पेण सर्वघ्यासतयेक्यामिधान' पिति, “अन्तर्य मिश्पेणं 
सर्वभामात्मतव तत्रैव मगवतताऽमिहितम् ईशर सर्वभूतानां हृदशेऽुन एिषठ- 
वाति 'सभरस्य चाहं हृदि सानिविष्टः" इति च । 'अहूमासमा गुडकेशच स- 

मूताशयखित' इति च तदवोच्यत' ” इति च भःवपितम् । यदि पुनरासमनेो 
ऽम्तरवयबं कश्चिद्गीहय तत परमासनः सित्यनस्युपगमेऽन्तरयीमिलवमेव 

दुभचम्, तर्हि कथं तादशाथवणनपरे वचने भरमाणकर्णीयिं केवरूमासस- 

वन्धिहधयसम्वन्धमारत्रोपपादकं वचनजातमुराद्यान्तर्यामित्वभाषणं युज्येत । 
न ` च ` मूतशब्दसर्वंशब्दयोर्जवपर्मन्तव।चिताल्नीवान्वय्यशरकद्देवाधिपिदस ` 
तदीयान्तर्वयवपरतं वाच्यरषरितोष्टसिद्धिरिकति मन्तव्यम् । भन्तथेव मूता- 
दिपदेत्तएषष्ठथपपत्तो शक्याथेपारत्यगिन भन्या्थैकरपनसायुक्तखाव् । व्या- 
सोभएन्यथा व्याष्यातताच्च । अततसतदन्त्यमिसखोपपादनाय तत्तम्बधि. 
देशाम्बन्धं एवपिक्षिपः । न तु तदन्तरवयवसम्बन्ध इयेव भगवद्धष्य- 
काराशयो व्िस्पष्टवसीयते । अत्र गीताघ्मिषहिते तत्सम्बन्धिदशसम्बन्धि- 
सं च , मूतद्रयसमविशासम्भवरपरयुक्तं घरपरयोर्याहदो मतके" गौणे स्वीकि- 
याणम् , न तादत्तम् । अपि तु अप्रविहन्यमानतयाः पाक्षात्तत्सम्बन्धि- 
प्ररेशसम्बन्यित्मेव । इदमेव दशेयितुं “इदरोऽभुन तिष्ठती" ति देशपद- 

मधिकं गीतायाम् 1 तथा च सर्वमूतशन्दवाच्यनी वावच्छेदकष्देशथिलयु- 
क्त्या तादृशहछसदेक्चवच्छषेन स्थिद्युक्तया वा हदेशवच्छिन्नजीवसम्बन्पिख- 
सिद्धौ, यद्वस्तु -य्मदेशावच्छेदेनाति तस्देशवच्छेदेन तत्सम्धशिस्वमेवा- 
न्तयामि्भयोजकमिययुक्तं भवतीति माष्यङ्ृद्ारायः | इममाशययमाविप्कदचमेव 
व्यस्य; देशे-द्देशस जतमनीत्यथैः इति व्याचस्युः । न पुमदैदेश- 
पदर तादशौ्थक्षकतवि तेषां तादर्य॑म् । अयुक्तलात् । आसमासम्ध- 
निह्चपरदरेयो- मा आही तावथवणनेन शक्या्परहणेनेव पवोपपतेः । - 
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अस्तु वा स्पष्टपतिपक्तय रक्षणा । मवदभिमतविवक्षायां पुनरिमां गुरी 

रक्षणसुपे्य रुष्वीमपेक्षिताथपदरार्धनीमासान्तरवयवविषयिणीमेवाधितवन्तः 
स्युरिति । अता मष्यक्कदाशयमाचा्युखाद वगत्यान्तरवयवम ङ्गी कृत्य 
भवदभिमतवष्टिःसम्बन्धमाल्णान्तयौमिचञ्दं व्यवहरमाणा एवानुन्मत्ताः, यथाः 

भाष्यक्रतो यथा च गीताच।यै इति कतमधिकेन । 

यदप्युक्त-- कर्पसक्ध्यधिकरण क्ृत्छप्रसक्तेर्निरवयवन््चन्दश्नपो 

वे'ति सूत्रेण श्रह्मणो निरवयवत्वं एकसिन्नेव कार्ये कृत्ल्लोपयोगमरसङ्गन 

न बहुभवने कार्यानुपयुक्तांशलितिश्च स्यात् । सावयवत्वे च निरवय- 
वत्वराञ्कोप' इत्या्ञक्य “शतेस्तु शन्दमूरत्वातु इत्यनेन शब्यैकसमभि- 
गम्यत्वाद्धर्मिग्राहकवरेन ब्रह्मणो निरवयवसवेऽपि बहुभवनकार्यौनुपयुक्तां श- 

स्ित्याद्यपपद्यत इति सिद्धान्तितम् । अतः परमालमनोऽन्तर्ाङ्गीक)रण 

तत्र॒ सकरुजगत्सद्धावः स्वीकर्युभुचितः । ततश्चानयैव परम।त्मन्युक्तया 
प्रक्रियया म्रत्यगास्मनेाऽपि निरवयवस्यान्तरवयवे परमासयिति; शक्या 

स्वीकठम् । अत्राप्यन्तव्योपेः तिमिः स्वयमेव जोघुष्यमाणतात् । 
अत्रेदमवधयम्-अन्तश्दान्दो हि नानांशमध्यावकाश्यपरः । अतोऽन्तश्शब्य- 

बलेन सावयवतवस्य स्वीकार्यतया निरवयवलव्थवहारो वस्तुस्वद्पारम्भकनि- 
कछांशासकत्वामाचनिवन्धनः सांश्यत्वन्यवहरिऽनादिसिद्धनिकांयातमकत्वनिव- 
न्पन-इति ; 

तद्प्यापातरमणीयम् । तथा हि--न तावन्निरवयवतवं तथेवभ्यु- 
पेत्य बहुमवनाधनुरेधेन अरतित्रखातु साकयवत्वमि स्वीकर्तत्यभिति सतकृ- 
दारायः शक्योन्नयनः, सावयवत्वनिरवयवत्वयोः परस्परनिरेषात् । विर- 

योराप सरमा वे्चे सम्मन्यमनि जितं लेनेनेति '"वेकाक्षिन्सम्भवादै" इति सू- 
ताय दत्त. एव जरज्ञाकः । भाप्यङ्लसमविक्ष्ा मेदाभिदवादिनाऽपि बा- 



६५ हृश्ावास्योपनिषद्धाप्यस् । 

दं प्रत्यवतिष्ेरन् । एषं च सति नित्यत्वानित्यत्वजडःत्वाजडत्वाणुतमहत्वा- 

धरोषविरुद्धघरमसम विरसम्भवेननिक्ान्यधिकेरणान्यनथकानि स्युः । मणो. 

रणायान्महतेा मद्षयानिति भ्रतश्चाणुतररिमाणकल्मपि परस्य सुभ्रहामिति 

न कुत्रारेदथीन्तराविरोधेन तासपयीन्तरषणने यतितव्यम् । अतो नान्तरव- 

यवं निरवयव स्वीद्त्य सावयवतनिरवयवत्वयोः समविरः सुवचः । 

ननु ताहि धर्मिम्राहकबलेन विरुद्धसम विशाऽपि न दुष्यतीत्य्थपर श्चतस्तु श- 

नदमूरुत्वादिति सूत्र न सङ्गच्छते । उच्यते । द्वेषा विरोषो भवति, तद्- 

भाव्रासकतया ` तदमावात्कवस्तुभ्याप्यत्तया च ] तधत्त तद्वत्तया प्रमिते 

वस्तुनि तदभावासकधर्मवताप्रत्यायकं किमपि मान प्रसजति, तत्रे तसय ` 

मानस्यान्यथाकरणन तादविरुद्घर्म्म्बन्बो निराक्रियते । यल त 
तद्धतया प्रमिते वस्तुनि तदभावातमकषर्मन्याप्यतया साहच्थादिवले- 

सावघरतधर्मवत्तापरत्यायकं किमपि मानम्, तत्र॒ तस्य मानस बाध- 

कान्तरामवि तद्ताप्रमितिमत्रेण नान्यथाकरणम् । अपि तु प्रया 

विततस्य धरस्य तदमावास्मकषर्मव्याप्यत्वावधारणस्थिव साहचयीदिवराय- 

तस्यायथा्थौकरणम् । तथा चाप्य वर्मस्य तद्भावन्याप्यल्वाभावेन | 

तेन सरहाविरोध एवाङ्गीक्रियते । यथां प्रथिवीत्वस्य जरुतामाव- 

रूपतया जरे प्रथिवीत्वसम्बन्धेा निराक्रियते । जरूतवतया प्रमिते दिमकर- 

कादौ परथिवीलव्याप्यलेनावधृतकाटिन्यप्रत्ययेन प्रथिवीत्व जापाघमानि काठि- 

न्यस्य प्रथिवीत्वन्याप्यत्वाबधारणमन्यथयिलखा जरलकािन्थयौरविरोध एवा- 

्ञीकरियते । एवसुद्वाहरणानि द्रष्टव्यानि । एवं च जेनेर्यो भावाभावयेरिव 

समविशाऽमिमतः स ॒नेकसिननसम्मवादि' ति निराकृतः । जत तु 

तछषप्रसक्तयभिकरणे रके सावयवस्यैव सृविण्डदिधरशरावाहिबहुभावकल- ` 

दर्शनेन, यतो यतो बहुमवरमे तत्र तत्र सावयवत्वमिति व्याधि घी निर- 
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चयवख ब्रह्मणः कथं -बहुभवनमिति शङ्कायां निरवयवत्वचहुभवनपरोकमोः 

श्रमाणम्रतिपन्नलेन साक्यवत्वघहुभवनये्यी रेव तिरस्कर्येसयुच्पते प्व 
मेव निप्रित्तत्वस्योपादानत्नामावव्याप्यतां खीकतोऽवगत्य शद्धमजिय प्रमा 

चरानिमिलेापादानत्ये्रद्यणि समविदयाङ्गकारेण सा व्यािरेव.व्बुदसते । ` 
सदि परतीयमानाथस स्वगृहीतञ्यातिश्रद्धया न स्वीकारसता दरनये सपेलोष्णय- 
विरुद्धवमखवोपकम्मेन दव्यतेन देतुनाऽेश्नौष्ण्येमव स्वीका -स्यात् 

षुवं जखादावश्चैत्यादिकपिति ।- अतो न मिध दिरुद्धयोभौकामाच्येःसमसा- 
वेशचताल्कमिद् मधिकरणम् । अपि तु कप्यविद्धमख -साहचयौदिमत्रेम 
किंविद्धमीमादव्याधिनिश्वयविधूननेन तयोधर्मये।सम्चतात्पर्यकम् + ऋत 

-एव भावितम् *न सामान्यतोदृष्टं साधनं दूषणे वराऽ्देति ब्क्चे ति „` जव 

निरवयवतं लीङृत्य नान्तस्वयवलरूप सावयवत्वे स्वकपु छक्यम् ॥ 

नन्वेवमवयवस्वीकाराभवे कार्यकाक एव ब्रह्मणः. का्यानुपयुक्तांसाऽप्यस्ती - 

त्यराव्यवहारः कथं घटतामिति ` चत् कथं तटं नैयायिकमते निरवयवे 
वियति “अल प्रदेशे सुपः पतति न तत्रेति पदेक््यबहारः । -जोपा- 
शिक्यवदारोऽसाविति चेच् इदाप्े कायांसना पारिमतप्रक्चसयव्िज्स्य बह्म- 
णः -कार्योपयुक्तांशसवन्यवहारः › महदादिपरिणामानवच्छिन्नप्रकृतिनित्यवि- 
-मूत्यवच्छिन्नघ् नद्मणः -का्यानुपयुक्तांशलव्यवहार इति तुर्यम् । 

अत एव यथाञ्चतनिरवयवत्वखीकोरेणवोपप्र्तौ गनिरषयतत्वखी - 
कारो वस्तुखरूपारम्भकानेकाशात्मकत्वाभावनिबस्धन' इत्यपि . निर- 

सतम् । एतावन्मत्रेम चे्निरवयवत्वग्यवहारम्ताहिं नित्यदिग्यमङ्गरूवि्रहनमर- 

गोपुरमण्टपादिष्वपि -तदापत्तिश्च । किच्च-यदि बस्तुखदपारम्भकोवय्व- 

श्रून्यवामाल्ेण गौण एव रिरिवववतवव्यवहरि ब्रह्मणि सवहृदभिमतः स्फ- 
-चारहै, निरवयवत्वशब्दकेपि वेति न पूवैपक्षितं खात् । सिद्धान्ते -वथा- 
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६८ ईछ्वास्यापनिषड्ाप्यम् ॥ 

नं ~ न व 

यत्-- निश्वयवद्य वर्णः कतस्षस क्तं निरवयवत्वामुपषसिं चास्मान् प्रतिं 
साख्यल्लाकिको वा यदि केथयेत् तंहि वादिप्रतिवादिनेरूमयो रपि मिरवय- 

क्तत सपति जीवासन्यप्यय. दोष. जपते । तन्ते निरवंयवस्याध्य- 

तनो विमुतन सरवमूत्तयोगे हृषितः । नं चार्य सम्भर्वति, निरक्यववे- 

नेकनूसतमागं एवं ऊृत्लसखेपक्षीणतया मूतीन्तरसंयोगसम्भकात् । न हि 
घटसयुक्तो मूतरप्रदेल्लः पेना संयुज्यते । न चं सयेमलान्याप्यवृद्धि- 
्वानोसुपपा्तिरिति वोचम् । तवेह दुवैचलात् । साव्यवे दि पदा 
एकसि्वेयवे सथोगोऽवक्वान्तरे चासंयेग इत्यवयवमेदप्रदशनेन भ्याप्य- 
इिलासावः सेयोगस्य सुपपादः । निरवयवे तु तेदप्म्मवेब्याप्यदृिःव- | 
मेकं स॑त } ष्व तम्मते सौमस्मिभृतीनामनेकंदेदमोक्तवमप्यज्ीकृतं न 
सङ्गच्छते | एकेन देहेन छन्ाऽध्याता देषहटितामापन्च इति कथ तदेवा- . 
न्थेनापिं देही भवितुमरुम् ¡ ̀ अतं एकत्रैव इरश्षमसक्तिर्मवति । साव- 
यक्ते तु निरवयकरत्विद्धान्तकपः ।.. एवमसन्मतं ` जलनोऽणुतेऽपि ` 
निरवयक्तया द्रादिक्सम्बन्धः. खीड्कतो न शक्य उपपाद यितुमितिं । नं 

चेदा्थवणने (सपद षच त्यनेन पोनरुक््यं मन्तव्यम् । तंसं सूतस्य 

पवपक्षिमात्रसम्मतजगदुपादानभूतप्रकृतिपरमाणुविषयत्वाद् । ̀  मख चो- 
मय्तम्मतनिरक्यवल्जगदुपादानताश्यजीवात विषयत्वात् । . अत इद् 

सृतं निरवयवदनिनन्वनद १ पू्तपक्चि्ाङेतसुभयमतेऽप्यन्यल परसस्यमानं 

` प्रददयै भाववचिव्येभव सम्म्रतिपक्तव्येन तत्परिहारवचनपरमिति सखार॑स्थाद- 
वीयते । यद्धा तेस्तु शब्दमूरुत्वादिति . परमात्मन्यज्त्खपमसङ्टिनिरव- 
यक्ते उपंपाथालन्यापे अयकसमपिगम्यऽसमन्मत एवमेव सम्भवितानुपप- 

सिषा हिः आसनि चैवमिति सृललखण्डेन दयन् खपक्षदोषच्यनेन 
साष्यावि्मति केवेरुतरणा नुमीयमानत्वात् ततैव जीवकप्रधानपरमाणुविष्के :. 



आचायमाष्यतादसर्थसनेतभ् ॥ &९, 

"षणो 

रोकदृष्टपसङ्ग इति सक्पाधारण्येन ब्रवीतीति । भष्यि च ्वटादौ इष्टा 

घमा" इति बहुवचनान्तथग्रपदन सावयवत्रदिरपि ्रहणादयमथस्सिद्धचती- 

दि स्थेयम् ! अतो यदपिकरण सावयवलवसाघकपुपात्तम् , तदधिकरण 

ृकषतद्धाप्यादि खारखेनेव सिद्धे जीवास्मनाऽपि निरवयवलवमु | 
किञ्च सूत्रकोरेः 'सखब्दोन्मानाभ्यां चे'ति `सूतेण श्रतावणु्- ` 

ब्द्श्रवणाज्वीवस्याणुखगिद्युक्तम् ।: अत्र च ('अणेारणीया! नित्यादौ ` पर- 

माप्मनीवाणुद्चञ्दस्य न गोणतम् , सुख्यार्त्यागायोगादित्याशचयः स्कुरोऽव- 
-गन्बेते | -जन्यथा विभोरापि आव्य सूक्मतयेवाव्यवेहारोपपचेः 1: एव 
च यदि तस्य साववव्रखम् , तहिं तत्राणुखब्दा भाक्त एव भवेति, -तिल्तरपि- - 
क्षयाऽऽमलूक -इवाणुदाब्दः ।- न च स्वस्यापि पदाथल्य सावयवतावा. 

एवेष्टसरेन. जीवपिक्षयाऽस्पसं्याकावयवशाल्यर्थान्तरासविनातेव - सुखूयवृत्तोऽ ` 

णुशब्द इवि वाच्यम् , प्रहृतिंपरिणाम मूतेषु तथाभूतेषु सावयवेु,वस्तुष्व- 
वयवविश्चरणाभवि प्रमाणामावात् । तादृशवस्लन्तरामवेऽपि लीवस्यावय~ 

व एकैकसिनेवाणुराब्दष्ट्यवृ्तत्वोपपततौ ओवि छत्तर त्यवहारस भाक्तत्व- 

सबोचि्यान्च । न खट पृण एव वस्तुनि सुख्यवृ्तवं संपादनीयम् » 
नलेकदे्च इत्यत किचित् प्रमाणमस्ति । भतः सूत्रकारामिमतमुरूयदत- ‡ 

त्वतरष्षणाय ˆ निरवमवत्वमेवं ` खीकायम् । अत एवोक्तं भाणाणयुल्वाधिक- ˆ: 

रणे चतप्रकाशिकायाम्-“"मणुल नाम पारेच्छिन्नते सत्युपरल्व्यदम्थूरुता- . 

राहित्यमत् विवक्षितम् । न तु जीवासस्वरूपवदत्यन्तास्पल'" क्षिति. । ̀ 

सन्त. चात्यन्तपदेन नीवतेऽप्यणुरशा न कश्चिदिति ज्ञायते ! - श्वसुन्मा- 

नधतिरपि न भवदयकषि स्वरसा 1 'वाराम्चतभागसख रातघा कल्यित्तस् च । 

मागि नावः स विज्ञेयः इति शतेश्चयमभिप्रायः खरस; ` चयत्वन्तो भामा - 

वारुमे कर्पयितुं शक्यास्ताचल्यु कसितेषु तात्र दन्यतषस्व यल्रिमाण. त~. 



छर ईशावास्योपनिषद्धाप्यप् | 

ल्ीवस्येत्यत्यन्ताणुलमसय' ति 

यत्पुनरवगतेऽपि निरबयवतेऽन्तःपदार्थक्रक्षणाय तस्यान्यथा नयन- 

मिति; तन्न । सावयवलवभन्तरेणान्तःपदखरारस्यसिद्धिरिति पकषा्गीकोरेऽ 
पपि ततवरित्यगेन निरखयवत्वरक्षणखेवोचितत्वात् । सन्यथा “स एकधा 
मवति ्िषा भवति पश्चा सपतथे'तिश्चतिगतैकधादि पदखारस्यरक्षणाय 'स- 
च्छेधोऽयमदाश्योऽथ' मित्यवगताच्छबत्वस त्यागपरसङ्गात् । अतः खसङ्क- ` 
त्पाधीनभेदसद्धविऽपि बाह्यवस्तुकारितमेदामावातभ्नैनं छिन्दात्ति शक्राणी"- 
त्यच्छेत्वक्वनं नेतुं श्षक्यमिति एक्तौ गीवस्य खच्छया खातमविमजनमि- 
ष्यताम् । उक्तं च धरतप्रकाशिकायां ८ 4-4-5 ) 'दविवाशब्दादीनां घर्िभेद 

एव घछारस्यम् । (तदण्डमकरोत् द्विषेत्या' ` दिप्रयागात् । द्रव्यलवप्रथिवी- 
त्वादिजाति-संयोयादिगुण-परिस्यन्दरूपक्रियासदल्ावितेऽपि धरे द्विषा विभा 
पष्ृश्चधाऽमूद ति प्रयोगामावाच' ति । अस्तेविति चत् ति “आत्मन् ए- ` 
कस्याच्छेयस्यानेकधामावासम्भवात् त्रिधामावादयः श्चरीरनिबन्धना इ्यव- 
गम्यत' इत्यमावाभिकरणमाष्यव्याकोपः ।` अतो यथा तत्राच्छेधत्वश्च य- ` 
थाश्चतस् रक्षणाय त्रिषामवेनादिकं शरीरद्रारकम खरसमवष्यते › तथा प्रकृ- 

 तमम्तःपदमपि निरषयवत्वसरक्षणाय जिज्ञासाधिकरणे क्ेलज्ञ चति गीता्भ- 
व णिनपरमीष्यदरितदिशाऽऽत्ाषिकरणशरीरान्तःपदेश्परमङ्गीकायम् । किं ` 
चानेनैव भ्येण निरवयवत्वसरक्षणार्थमपि त्रिषामावादिकमन्यथा नेयमि. - 
त्यवगम्यते । ` भत श्चेकस्यच्छेद्यस्यति पदद्वयमपि देतुगर्मविरोषणम् । ` 

पकस्येति च निरवयवद्येत्यथकफम् , अन्यथा तत्पदवैयथ्यात् । सृविण्ड- - 

वदेकलग्रहणे घटशरावादि वदनेकधाभावक्षम्भवात् छेदार्हवयवराहित्यस्पेक- - 
लक्रि्कणि सच्छेयस्येति पोनरक्त्यापचेश्च सविधावयव्राहित्यरूपमेकलत्मेव ` 

'केमेचाद्धितीय'. प्व्यत्ताभिमतया दिशा विवक्षितमि- 



आचा्यभाष्यतादर्यसमेतम् । ७१ 

त्यध्यवसीयते । एवश्च निरवयवत्वादच्छे्त्वादेनकधामवो न सम्भवती. 

स्युक्त्या श्चघ्यन्तरमंन्यथा. नीत्वा निरवयवत्वमेव सरक्षणीयमिति भाष्यतात्प- 

यनिश्धयादन्तःषदमापे तदेते वान्यथा नेवम् । 
सपि च कतमा श्चतिः परत्यगालमनोऽन्तरवयवे स्राधयति किं ञं 

न्तः प्रविष्टः शास्ता जनाना" मिति , किं वा "तदन्तरस्य सखेति, आ- 

हो 'अन्त्षीहिश्च तत्सव व्याप्य नारायणःखित्त' इति, अथ वाऽनन्तरोऽ 

बाह्यः कृतकः प्रज्ञानघन एवेति, यद्वा “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनेन्तर्' इति, 

घन्षा वा काचिदिति । : ` | | 

न प्रथमा. ; अन्तःपवेशराल्तिम्यां नृषगगनन्याठ्रत्तिरिते व्यासार्येर- 
तत्वात् । अन्तरवयवाज्गीकरि तल्नाचेतनगगनपवेशासम्मवदिव गगने अ- 
तिघ्याप्यभविन त्याबृ्तिभरयोजनक्षथनस्यायुक्तस्वापच्तेः । जीवावच्छे दक 

दयपदेदयमहण चातिव्याप्तिपसक्स्या तस्यव युक्तत्वात् । जनानामिति पदस्य 

देदविरिष्टासवाचितया पण्डितस्मास्य बाल्य न गतमित्यादौ ब्रास्यख श- 

दीरगततत्वावगमवदन्तःशब्दाथस्य - देदसम्बन्धित्वावगमसम्भवेनान्यधासिद्ध- 

त्वाश्च । अत्यन्तस्वरस्यरक्षणश्रद्धायां प्रविष्टपदस्वारस्य्यापि रक्षणीयतया 

, परमात्मनो विमोरपि कश्वि्तारे तदसन्वन्धस्यापि स्वीकतेन्यत्वापाताब्र । 

न् द्वितीया ; अन्तइब्दश्यान्तरवयवपरत्रे तदनुरोधेन सव॑शब्द- 

स्याणुव्यतिरिंक्तविषयतवेन सद्धोचसव युक्तत्वात् । यथः (न हिंस्यात स्वी 
भूतानी त्यत सश्रपदस्न 'सभ्ीषोमीयं प्युमारूमेते'त्याचवगतविशतुर्दिस्मया 

-निषेधायोग्यतेन निषेधान्वययोग्यविषयकतया सङ्कोचः ; यथाच ध्यै 
के चाख्छकास्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते स्वे गच्छन्ती" ति श्चतसतवेशान्दस्या- 
निंष्टादिकारिणां प्तेनासौ खको न सम्पूर्य इति द्यरोकाप्राप्रिवचनादिष्टा- 
दिकार्मा्तविषेये संकफोचलद्वतु । . सवेशब्दो हि सक्को न निरवयव- ` 



७२ हचत्रास्योपमिपद्धाप्यम् । 

तया निधितमपि मष्टतु प्रमवत्ति । न च तहिं परमास्मव्यापिः प्रघ्यणा- 

सनि न सिद्धयतीति शक्यं, पमाणान्तरेण तस्सिद्धेः । अतो यथा शसब- 
स्यापि मनोरथमीश्वये जानातीत्यत्र स्पदेन नचितनम्रहणं तथेहापीति 

अत एव न वृततोया । किश्चात्तान्तदिश्येत्यघ्य केवरमनुवादरूप- 

त्वात् अनुवादस्य च सम्भावितावयवकपदाथविषयतयाऽप्युपपमीवान्तरव- 
-यवस्ाघकतवं न सम्भवति । अत्त हि व्याप्येति शरूयेत । प्य्षिश्व. कृरल्ञ- 

सम्बन्धः । एकदेशयमात्रसम्बन्पे तस्मयोगादशनाव् । मतसतमेव स्खसम्ब- 
न्धावगमात् सावयवे निरवयवे सवैतत त्लसम्बन्धलभिनानुवाद एवान्तवाहः- 

पदद्धयम् । न चान्तैहैरित्यिव विवक्षितम्, व्याप्यदयेव लनुवाद् इति 

वाच्यम् । अन्तपहिरित्यस्य विवक्षितसे निरबयवपद थाग्रदणिन स्ेपदस- 
कछोचस्य वा निरवयवप्यापि महणि निरवयवशब्दाथीन्यथाकरणध्य वा प्रस- 
द्धन ताददादोषामावयिव ्यपप्यत्यत्य अही तुमुचितत्वात् । स्मिति द्वि 
 तौयान्वयाय व्याप्येत्यस्यं विषक्षणीयलोच -} :खित .इति -प्रषानक्षियान्व- 
पिल्यप्मष्छत्वथविवक्षवेव फरुतिद्धया तद्विदोषणीमूतान्तधदिरशन्दाथैविधाने- 
स्येव युक्तता । अन्तवीहरशब्दाधविवनेऽपि गृहप्यान्तीद्चदे दा 
वेत इत्यादाविव कतिपयान्तरवयवकतिपयवादिरवयवसम्बन्धेनापि बाक्यो- 
पपत्या छृत्छव्यापतेरवरयसि द्धयभावन व्याप्यदयब्दाथविधानस्यावरयकतवाच | 

लत एवान्त्हिदशन्दमत्रिण व्याप्ट्यरामं मनसि इताऽऽचायंपदिः "तदे- 
तद्यक्तपुक्तं तैचिरीयेः हइस्यारभ्य व्याप्यपदधाश्तामिदे वचनमुदाहतम् । 
अता वचनान्वरविितस्य निरवयवत्वस्य सानुवादखूपान्यथातिद्धान्तेहिःप- 

 -दवध्यत्वप्रप्तक्तिः । -यदि . पुनस्तव्यापित्वं न. तदीययावस्पदेशस्तम्बन्धित्व- 

पम् > तु तस्समानाधिकरणामावप्रतियोगिवरूपम्, यथा (घूम व्याप्य 

जिह्नः वदि रित्यत बहेधूमव्यापकत्वं धूमा पिकरणब्र्यम(वापतियोगिखमेव 



आआचाधभाष्यतातयस्मे तम् । ७३ 

तथा च व्याप्येत्यनेन त्तद्वस्त्वधिकरणदेशव््ित्वावगमे ऽपि तत्तदवस्तु- 

सम्बान्यिसकखावयवस्म्भन्धित्वे नावगम्यत इति तदथमन्तबहिःपदपरयग 
त्युच्यते ; तदाऽपि जगति स्स्यापि वस्तुनो यकि श्विरपदाथाघारत्वान- 
पायेन व्याप्येव्यनेनेव सर्वेपदाथसम्बन्धावगमात् तत्मदद्धयस्यानुवादरूपंपेव । 
कि्चितादशव्यापकत्वधिवक्षायां तत्र व्याप्यसमदेरावारतित्वठ्याप्याधिकदेशचव- 
तिंलररूपभेदद्वयसद्धावेन तयोमेष्ये व्याप्याधिकदेशवर्तित्वरूप्यापकल्वमेव 
क्रते परमात्मनीति विस्पष्टयितुमेवान्तवीरिःपदद्भयमिति वक्तुं शक्यतया 
तयोःपदयोर्मावदेरामावदेश्चरूपाथपरत्मेवाऽऽचायेपाद्ा क्तं सिध्यतीति ना- 

, न्तरवयवसाधकत्वसम्भवः । सर्वंथाऽन्तवहिःपदयोरयुवाद खूपल्रादनुवाद ~ 

स्य चकदेशविषयकतयाऽप्युपपच्चः , व्थाप्यपदेनेव कात्सन्येन सम्बन्धकामेऽ 
न्तर्बाहैरवच्छेदेन ग्याप्येव्यन्वयासम्भवेन , तथा सति व्याप्यपदस्य सम्ब- 

ध्येये ताचन्मात्राकतरे रुक्षणाप्रसङ्खेन तावताऽपि सैध्रदे शसम्बन्धावगमनै- 

यत्याभावस्योक्तवेन च सभ व्यप्यान्त्बहिश्च नारायणः स्थित इत्यन्वयस्यापि 

वक्तु शक्यतात् तज्ञ तयोः पदयोः स्म्भावितावयवकवस्तुगोचरतयेवेपप- 

तावुपात्तसप्रवस्तुसम्बन्ध्यवयवक्ताधकल्वासम्भवाच नाणुष्वन्तरवयवसिद्धि 

पि च दत्सर्बमिति स्वशब्देन रूपरसाचद्रव्यग्रहणमिष्यतेन वा £ 

न चेत् , स्धपदसङ्कोचप्रपङ्गः । ह्यते चत् तेषु कथमन्तमदिरवयवस- 

मध्रनम् । कथं चै तेषु ग्याप्य्युक्तप्षम्बन्धसम्पादनम् । अद्रव्येषु हि 

न ताक्षात्परमात्मसम्बन्षोऽति । न चाद्रव्यस्य दयते श्चयतेऽपि वेद्युक्तं 

खदयमानतं अ्रयमाणत्वे वा नासि ;, येन सवेपदासङ्काचः स्यात् । अय 

तेषां दरव्याप्रथक्सिद्धतया प्रथकप्रतिपत्त्यभावातु परघानभूततदाधारमात्रम्रह 
णमिस्युच्यते ताह बममूतज्ञानस्य एरथविसद्धसामरहणप्रसङ्गः . । तथा च 
तत्र परमातमव्यापतिमै सिध्येत् । अथ व्याप्येति पदस्यरस्रावगतसाक्षास्स- 

10 7 | ि 



७४ ईशावासयोपनिषद्धाप्यम् | 

म्बनधवाघात्तिषामग्रहणमिति मन्यते , ताह अन्ववीहिरिदयुक्तावयवना रित्िबा- 

धतिषामन्येषां च निरवयवद्रव्याणामम्रहणमिति किं नेच्येत्त । हेयमेव 

हि तदन्तरसयति भ्ङृतश्चतौ रसा्ग्रहणि गतिः । अथ ₹ङपरसादिमरह- 

गरेऽपि तत्न तदाधारद्रव्यगतावयवमन्तरादिपदेन गृहीत्वा कथमप्यथवणन- 

मिष्टम् , ताह तथेवाणुष्वपि ्जविषु तदाधारदेहा्यवयवगरदेणन तत्कु 

शक्यमिति पुस्यमिति । 

नापि चतुर्थी; (स यथा सेन्घवघनोनन्तरोऽवाश्चः छतो रसघन एव 

एव वा अरेऽयमासाऽनन्तरोऽषाह्यः कत्लः प्रज्ञानघन एवे व्यवहूपाया 

अस्याः श्रतेः धरतप्रकारिकायां लिन्ञाप्ताधिकरऽन्यथेव व्याख्यातत्वात् | 

इयमल सूक्तिः +अनन्तरोऽन्तरङ्गव्यतिरिक्तः । अचाद्या बहिरङ्गन्यतिरिक्तः । 

एव व्यातिरेकनिदेशेन नि देषग्रहण कृतम् । तदेवाह कत्र इति । दा- 

छीम्तिकविषयोऽबाद्यराब्दो धार्मिपरः 1 सनन्तरशब्दो घमेपरः । छृत्ल- 

शन्दसयोरकेदराजडत्व्युदासा्थः । अत सवेत्ेकषूप्यमेव दष्टन्तापनय- 

ष्यम् । न त्वन्यत् । दृष्टान्तदाष्टान्तिकाविषयवार्वयद्वयऽप्यनन्तरोऽबाद्य 

हृति यक्त" मित्ति । भल्ल ध्यानः सेन्धवस्यव सावयवत्वाभावन कथमन्त- 

रङ्गषहिरङ्वाद सम्भव इति शङ्कायां दाष्टन्तिकस्य निरवयवत्वात् तल न 

तथाऽ; 1 अपि तु तस्य घमेमूतज्ञानविशिष्टत्वात् तस्य च प्रसरणला- 

भाव्येन बह्यलरात् तथा बाहः प्रसरणर हितस्य चास्मनोऽन्वरत्वसम्भवांदबा- 

द्यानन्तरलव्दौ करमादात्म खूप मूतक्ञानपराविदयुक्तम् । अथेवमपि छ 

त्लपदस्य सकखांश्चावच्छिन्र भरकतयाऽवयवामवि कथे तदुपपात्तिरिपि शङ्का- 

यां षिमूतधर्मिमूतज्ञानद्वयस्यातर विवक्षिततयेकेकस्यापि ठदेकदेशलसम्भ- 

वात् तदुपपत्िरियुक्तम् । अथ वानन्तरावाह्मपदा्यां, धमधरमिग्रहणे 

दृष्टान्त इव समस्तमदेरमहणे भमाणामावादोपांधिकेऽपि - क्चिदेशे गढ 



आचाथमाप्यताखय्तमेतम् | ७ 
पिजयकक्य, 

स्यादिति शङ्कायां ःलपदादेव तननिवृ्तिरिदयुक्तम् । अनन्तरं च, ननु 
यथा दृष्टान्त धर्मिमात््रहणेन तस्य रसधनखमुक्तम् , तद्रदाष्यन्तिफेऽपि 

पर्मिमलि प्रज्ञानघनत्वभेव वक्तव्यम् । तद्िहाय ध्षमम्युमयम्रहणे दृ्टन्तवै- 
धम्यम् । न हि तत्र घमधघम्युभयसय रसघनलतमसी्याशद्कापरिहाराय अ- 

त्यादि । अयमथः । यावानर्थो गृहीतस्तत स्तेकद्धप्यमियतावत्येशे 
दृष्टान्तः । यथा तत्न त्स्य रसथनतवं तथाऽल कत्छस्य प्रज्ञानधनत- 

मिति । न तु द्टान्तवदिहापि धर्मिमात् एव भ्ज्ञानघनलोक्तिरिति मन्त- 
व्यम् । कुत एवम्, तदाह द्टान्तेति वाक्येन । अये भावः--यदि 

घर्पिमालग्रहणमिष्ट खयात तर्मभयताप्यनन्तेराऽाह् इति न निर्दिशेत् । 
न हि घरमिमात्नश्रहणिऽनन्तराबाह्यपदयोरर्थौ वणयितु शक्यत । तस्य नि- 

रवययतवेन बाहिरवयवान्तरवयवषूपाथग्रहणाक्षम्भवात् 1 न च दष्टान्तवाक्य- 
सारूप्वसम्पादनाय तवयदद्वय प्रयुक्तमिति वाच्यम् ; अथस्यानानितत्ात्ता- 

रुप्थरक्षणार्थमननिताथन्यवहारस्येगात् । सारूप्यरक्षणामिप्राये च दा- 

छौन्तिकानुसारेण दृष्टान्तेऽपि तत्पदद्रयं॑न प्रयोक्तम्थम् । केवरं शकस्सतो 
रसघन एव--कृत्सः प्रज्ञानघन एवे" दयेतावेदेव वक्तव्यम् । अतः,उभ- 
यत्र यतः पदद्धयमधिकमुक्तम् , तस्तत्सार्थक्याय यथासम्भवं सेन्धेवेऽवय- 
वानां दार्शन्तिके च घ्पधरभिणोर्भहणमिति । 

ननु धर्िमात्तमेव दाष्टीनिकेऽपि ह्यम् । प्रज्ञानघन हश 
रसघन इ््येतत्समाननिदेशबेन तत स्सगुणक्वयेव ज्ञानगुणकत्रथव माद्य- 

तया जञानखरूपत्वपरल्वासम्भवेन धम मूतन्नानस्यापि ग्रहण तत्त ज्ञानगुणकत्रय 

अधात् । एषं वैक सेव षर्मिणोऽनन्तरोऽबाद्च इति निददेयात् बाद्यावयवा- 

न्तरवयवतद्धावोऽपि श्चतिवहात् लीक्रियतामिति चेत्--एततपरिहरि ऽप्यत. 
व शतप्रकाशिका्रन्थेऽभिपेहितः। जयेभावः -घमिमालप्रहणऽपि स वयवलं 



७६ ईशावासयोपनिषद्वाष्यम् । . 

न सेत्छति । . अलोभयतानन्तरोऽबाद्म इति यक्तम् । न पुनरन्तये बा- 

्च इति । यदि तावदन्तरत बाह्यतरं चोक्तं सात् तद्यवयवसङद्धावः शक्ये 
तापि । अन्तरङ्खन्यतिरिक्ते बाहिरङ्कव्यतिरिक्त दव्येवेकक्ततेनावयवस्यात्मने 

ऽन्तरङ्गबहिरज्मिन , एकस्य य्यान्तरङ्गव्यतिरिक्ततम् तस्येव बदिरज्ञ- 

व्यतिरक्ततमपौति अर्थान्तरवदन्तवहिरज्ञामकल्मासनो नाप्तीव्यव प्रतीय- 

ते. । अत एव दृष्टान्तस्य सावयवत्वेऽपि दार्छन्तिकप्तारूप्याय तत्राप्यन- 
न्तरोऽबाद्य ह्यक्तिः । अते पर्मिमात्रगरहणेऽपि सावयवत्वबाधसेव सि- 
द्तया नेष्टतिद्धिरिति । यघप्यख व्यासार्यमन्थयेवमथी मवेत् “अत्र सषै- ` 
न्न ज्ञानप्वरूपत्वमव दृष्टन्तोपजीम्यम् । न तवकारबरेन गुणान्तरनि- 

वेषोद्धतिमतो आद्यः । अनन्तरोऽबाह्य इ्युमयललोक्तयेकदेरानडतरद्क- 
स्युदासधताया एवैवकारस्यावगमादिति । अथापि पूर्वोक्तर्थोऽपि सम्थक् 
सम्मवन्न परित्याज्य" इति । तथा चाय निष्करषः-आत्निरषयक्तवस्य प्र- 
प्राणान्तरसिद्धतया त्यात्रावश्यवक्तम्यत्वामावेनाननतरोऽबाद्य इति पद 
येनाऽऽत्मनिरदशस्मानतिप्रयोजनकतापत्या, बाह्यन्तरपदयोर्मधमिंज्ञानपरत- 
स्यासम्मावित्तताभविन › उमये; स्वयेमकाशतवेकेनेव वाक्येन सिद्धया 
ऽथपोप्कल्यसद्धावेन च घ्घम्युभयग्रहणिन ज्ञानस्वूपतपशत्वं अतेथुक्तम् । 
दृष्टान्त इव घर्मिमात्रम्रहणामावाद्रसतघनपदसवे प्रज्ञानघनपदस्य ज्ञानगुणक- 

तलरूपमर्थमस्वीक्ृय सेन्घवघन इत्यत्व प्रज्ञानस्वखूपत्रमालकथनाचच सम्भ- 

वदरषम्ये सद्यम् । यदि तु तादृरवषम्यामावाय धर्मिणो ज्ञानगुणकल- 
मान्ति ्रतितात्यथमिष्यते तर्नन्तरो ऽवाद्य इति पदद्रयेनामनिरेशसय भेन्व- 

बहृष्टन्तादिबङायत्तात्मसावयवत्वभरमनिवरषनमेव परम फर् । प्रमाणा- 
न्त्र एतिपनु्ान ज्ञानस्वरूपतवोक्तिवत् प्रमाणान्त््रतिपन्निर बयवत्वकथनपूर्मक 
ज्ञात्रोक्तिश्चं नैवं न सङ्गच्छत इति । ति 



आचा यैभाष्यतास्यर्यसमेतम् । ७७ 

एव च प्रदेरामावादैव प्रदिकशिकजहत्वशङ्का नकार्योति › ब्राह्मापरिक- 

रणम्यरीत्याऽऽस्मज्ञानस्वरूपत्वपरत्र वा, आओमधाधुनाचार्यात्मसिद्धिमरन्था- 
दिस्वारस्थेन क्ार्कालिकज्ञानगुणकत्वपरत्वे बा सवथाऽऽस्याःश्रतरामगता- 

स्तरवयवबहिरवयवपरत्वासावस्य श्चतप्रकाशिकासिद्धत्वात् स्वारस्याच्च नेयं 
श्रतिस्तल प्रमाण भवितुमहति । एवमत बाह्यान्तरपदन्याख्यानवरा- 

दात्मविंषयेऽन्तर्बहिरिति श्रवण यल, तत्र सवत धर्मधर्मिग्रहणेनापि कथिनि- 

-वीहदश्चतपकादिकाऽमिमतेो ज्ञायत इति न सावयवत्वे क्रश्विदवि' प्रमा- 
णमित्यापि बोद्धयम् । | | 

न च पश्चमी ; तत्राप्यन्त्रपदस्यात्मनिरवयवत्वपयीरोचनयाऽम्या- 
कताय व्यासा्यैवर्णितायाः भरगिव दररितव्वातु ! विवरिष्यते च समन- 
न्तरमेव । जङ्गीक्ृत्य पुनरन्तरपदस्यान्तरवयवपरतरे खारस्यमादौ किश्चि- 
दुच्यते । ययत्र ख्ारस्यादन्तरपदस्यान्तरवयवे तात्मयंम् ताह (स॒ चान- 
न्त्याय कल्पते इति मुक्स्यवसायां जीवस्यानन्त्यश्रवणाव्पूमणुपरिमाणतया 
निर्दिष्टस्य पश्चादुच्यमानमिदमानन्त्य विसुरूपमवति कथ तद्धित साक्षा- 

देव न खीकरियते, केवर धर्म मूतनज्ञानद्टोरति कल्प्यते 2 न॒ चाणोर्विभुत 
विरुद्धम् › काल्भेदेनाविरोघात् । न चानादिभावस्याणुत्वस्य नाशायोगात् 

मुक्तावप्यणुत्वस्याङ्ोकरतव्यतया विभुत्वाविवक्षा ; श्ब्दैकसमविगम्य वस्तुनि 
युक्तेरभसरात् । अन्यथा शुक्त्यवस्थायमेवेोदय्यमानस्य घममूतज्ञानविमु- 

त्वस्य नाश्चपसङ्गः , सादिभावस्य नारावद्यम्भावात्.। यदि पुनरन्यथाऽ 
प्यानन्त्योपपत्तौ न प्रागवगताणुत्वनाघन युक्तमित्युच्यते तहिं तद्वदेवासनो 

धार्मिमाहकमनिन युक्तिमिश्य निरवयवत्वख सिद्धतया तथाविध अक्सनि पर- 
मालनोऽन्तयीमिताबोघकप्रकृतवाक्यगतस्यान्तरपद सखान्यथाऽप्युपपत्तो न नि- 
रवयवत्ववाधनं यक्तम् । अथ तत्त प्रत्यगासन्यानेन्त्यवद्नद्धावसायां देहपरि- 
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माणत्मप्यवगम्यते । तथाङ्ष्टमात्त्मपि । यथा ........"एकां शालां 
जेवा जहाति भथ स। शुष्यति, इति भतो जवस सर्पराघान्यापिदशनेन 
देहपरिमाणलम् ; श्राणाधिपः सच्चरति खकममिरङ्गष्ठमात्रो रवितुस्यरूप 
इति चङ्ग्मात्रतरम् । न च तत्र मुर्यार्थलीफारः शक्यः, ¶्वारग्र-- 
मागो जीवस्स विक्ञेय' शति रंसरणद शायां सवदाऽगुखावगम्यमानला- 
त् । अतस्तयोधमभूतकज्ञानदवारकत्वमङ्ष्ठमाह्दयावच्छेदृततवे चाभ्युप- 
त्यम् । एवमणुलमिन्नपरिमाणस्य जीवविषयेऽन्यथानयनस दष्टचात्तद्रदेवा 
ऽऽनन्त्यस्यापि नयने युक्तमिति न साक्षाद्विसुलं खीक्रियत इति चत्-तरीं 

हाप्यन्तयीमिव्राह्ेण ये स्प ठिष्ठन्' "ो रते तिष्ठन्" चे वेदेषु तिष्ठन्' 
इत्यादिना खूपरस्येदादिष्वदरवयेष्वपि परमाभनोऽन्तरत्रखोक्ततय। तेषाम- 
द्रव्येन निरवयवतया तत्रान्यथानयनसयेव कम्यतया निरवयतेप्वन्यथान- 
यनमन्तरश्ब्दसति निशविन्वद्धिरिहापि निरवयव भालसनि सान्तरवयवतवे 
स्वीक न शक्यम् । अपि च यलन्तीहैःपदयोः सममिव्याहृतपदार्भग- 
तावयवपरत्र तत॒ धटसन्तबाैश्च्येवं षष्ठीनिर्देश एव दृष्टः । स एव 

च युज्यते । यल तु गृहादरदिर्त्यादो पर्चमी तत्र न गृहगतावयवमरह्- 
णम् । अपि तु गृहयामवदेरग्रहणम् । अत्र चासमनेऽन्तर् इति पञ्च- 
मी न तु षष्ठी ; येोऽ््ु तिषठ्द्धयोऽन्तर् इत्यादिषु पर्थयिषु सत्र पञ्च- 
म्या एव दशनात् । भतः पञ्बम्ुपस्थापिताऽवषिरूपो येऽरलदविरभ- 
नेवान्तरशब्दा्यो वक्तव्यः । जत एव व्यासौयिः 'वहिरदिष्थितिसाधार- 
ण्याः दित्युक्तम् । तथा चान्तरराब्दस्यावाहिरित्यथः । तत बरहष्ट्वशि 
चावधिषटपाथान्वयः । तञ्च बष्टवं गृहा हिरियादविवामावदेश्तलस्- 
पू. ।. तदन्यत्र चाबहिष्ट्वं भावदेशतम् । तथा चातमन्य्षम्मवद्- 
न्यन्यतंमविशमिथःसंशषमूरद्रव्यद रदयसेवामावदेशावच्छेदेन. अदचऽपि 
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वस्तुन्याकादाप्येव भवदेशावच्छेदेन च परमाससम्बन्ोऽप्तीत्याचायेपाद्- 

सम्मतार्भ एवेदं अल्यनुगणः । ष्तुपस्त्विह पश्चमीबलादन्तरपदं बर 
गाधकम् । "अन्तरं बहियेगोपसन्यानयोः' इति हि स्मृतिः । तथा चा- 

= सनेऽन्तर हत्यस्यासनो वाह वतमान रप्येवा्थः । व्यासार्यपुक्तश्वायम्थः--. 

आलनि तिष्ठनिप्यस्य बह्टिरबदिष्ितिप्चाधारण्यात् जलनाऽन्तर इति वा- 

केयमालवहिस्थिति वद त्ालनि वि्न्निल्यस्याससद्धावदेशचित्यथकतव्युखा- 

दनेन परमालनस्तद्रस्तुमावामावदेशद्धतिं विशदयतीति । तस्मदेत- 

श्चतिपदशनेन तत तत्र वीवालन्यन्तःभदेशचपद्धावस्थापनमत्यन्तानुपपन्नम् । 

अत एव सुत्रमाप्यथतप्रकाशिकादि षैरद्धत्वादुक्तथत्यानुगुण्यभङ्गप्र- 

सङ्गश्च नान्यश्यामप्येवज्ञातीयकायां तो सावयवलतादथ कल्पयितु श- 
वयमिति । 

अपि च यत्परतया श्चतोनामीददीनां प्रदृचित्तश्यवाथस मङ्गा न 

युक्तः ; न तु यलांशे न तात्य तस्यापि । न चेमा आलमनेोऽन्तरवयकववाहि 

रवयवसद्धावे विवातुं प्रवृत्तः । न हि ध्यः प्रथिभ्यां तिष्ठन् परथिन्या अ- 

न्तर' इत्यदिः प्यीयस्य परद्यक्षपरमितप्रथिव्यादिगतावयवविधायकत्व दृष्टम् । 

सतो यावन्ति वस्तूनि प्रमाणसिद्धानि सावयवानि निरबयवानिं वा तेषु स- 
षु काल्छर्थेन परमात्मसम्बन्धाऽसि । न कथित् प्रदेशोऽपि तादयः; 

यः परमाससम्बन्धे नानुमवेदिल्यत्ेव तार्यम् । अन्यत्तु सवैमनुवादरू 

पम् .। तसाद्धिवक्षितस् शरीरशरीरेमावख कार्छ्येन परमात्सम्बन्धस्य ` 

वा निरवयवत्वसद्धवेऽपि सिद्धया न तत्यरपुरोवादावगतनिरवयवत्ववाघनेना- 

तत्यरानुवादगतसावयवत्वसमरथनं युक्तम् । अतो यथा यस्य पणमयी जु 

भवति न स पापे छक श्रुणोतीत्य् कैतवङ्गजुहथत्वेनावगतंः पणता- 
या अपपश्छाकश्वणाथले तासं्ासम्भवात् न स पापमित्यादेः प्रार्त्य- 
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मत्रि ताव्यर्ेणाधवादत्वम्, तथा प्रकृतेऽपि मिरवेयवलेनावगत आस्मन्यन्तर- 

चयतासय यीप्षम्भवात् परमास्मासम्बन्धिमदेश्चाभाव एव वचनख तासर्येण व्या- 

िमातोधकत्वमेव । एवं सर्वेत पुरोवादानुरोधेनेवानुवादा नीयन्त । 
यथा-सवाणि हवां इमानि भूतान्याकाद्यादेव समुत्पधन्त इत्यताऽऽकाशदान्दः 

पुरोवादिसद्धिधाकारणवाक्याबगतचेतनला विरोधेन रूढिभङ्गेन नीयते । निर - 

वयवत्वश्चतिश्चात्र परमसिव्यपिविघानायानृद्यमानस्यासनो आहकप्रमाण- 

मरविष्टा सती पुरोवाद एवेति न . तदथत्यागा युक्तः । यदि तावदन्तः- 

पद प्रयोगमततिणान्तरवयवखीकार एवाऽऽग्रहः › तक्चन्तः प्रविष्टः शास्ता न- 

नानाति प्रवेशवणनात् , यः प्रथिवीमन्तरे सश्चरन् , यश्चष्युषि यो द्र्ट-. 
स्ये य दिये यो नाल्यां यः प्रणि यो विज्ञाने य आनन्दे यो द्याकदि 
य. एतस्िन् सवसिच्न्तेर सश्चर तीव सुबारोपनिषदि सश्चारश्रवणाच तच 

तत प्रवेशसश्चारयोरापि परमात्मनि महामीमांसकेन खीकतेग्यं स्यात् । विु- 
त्वविरोषोऽपि कथच्चिन्मषणायः स्यात् । प्रवेरसश्चारोपपत्तये सत्र जीवा- 

द वरन्तःप्रदेशे सविग्रहपरमालयिपतिरप्युरीकायौ स्यात् । ततस्तदनुगुण- 
मणुचमेवात्मनामेषित्न्ये भविष्यति । अतप्त तत्नेवात्ापि गतिः परयी- 

 रनीया । वर्तुतोऽन्तः पदं न नियमतोऽन्तरवयवाथकमित्यपि वक्ष्यते । 

| तथा अन्यत्रापि तिरोधानानुपपरत्िप्रकरणे श्ुतप्रकाशिकायाम् ; 

धन च स्वहूपस्पुरणं अमविरेषि । कं तु नित्यत्वाणुतनिरवयवत्वादीन्येव 

. अमविरोधीनि । तान्यागमगम्यानी' ति । एवं ज्ञाने विद्युद्ध विमलं बिशेक- 
मेषलोमादिनिरससङ्गम् । एकं संदेफ'मिति श्ीविष्णुपुराणवचनव्याख्या- 
नावसे म्यम्, “उपचयापचयानरई तयक तत एव स्दैकष्प' मिति । 

अल श्चतप्रकाशिका च, -एकमिति पद व्याचष्टे उपचयेति । उपचयापचयो 

वृद्धिक्षयौ । तदव सावयवम् । सव्रयतामावदिषैकरब्दवाच्यत्वम् । 
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पयायः 

--- ~ 

निरवयवत्वमेकत्वमित्यथैः । तत एव संदेककपमिति । निरवम्षतातपा- 
वयवत्पयुक्तवृद्िक्षयरराहितमित्य्थ इति । - 

छन्यश्च । यदि तावदन्तःशीव्दो नोना शेमध्यवंचेनः, तहि धरदौ 

बहिरेव विवमानष्योध्वीषःपाश्वीषयवमध्यङू्षलप्यिवयवल र्तद्॑वापतिः। 
हृ्टमवेति चेत्, ताह निरवय॑ेपि म्र्गालमनि ` लसरेणाधिव दशदिकसभ्वन्ध॑श्य 
परामाभिकतया प्रागबक्ष्ालकामिथपिदिगंवच्छिनपदैशोष्वपिरदिगंवच्छि- 

ज्प्रदेरादिष्वेपधिकमगेषु केस्यविदंन्तःशब्दायैलवसभर्वा्न पदंयान्तिरा- 
सवद्धपरमासमालतसन्नद्धकिधिर्दन्तरवेयवमसिद्धिः 1 अथ यदि बिद 
शमित्तप्रदेलवचनोऽन्तःशन्द इतीष्यते, तां विश्वमेवेदं किरूपपिति 
विवेक्तव्यम् । खमिननपदाथसम्बन्मिखमदेशो बेहिःपंदश ̀ इति चैत् ते्न। 
धरान्तरंबयवेप्याकाादिस्सम्बध्यतानसेन तंस्यीप बेदिःमदेशलापतेः । 
सथ ल्मिधिकरणेदशविच्छिलपदथरभनधिलपेेशस्सै भदेश इति चेत् 
तहिं अन्तपदहिःशन्दयाः कुत्र हाक्तिरुक्ता भवति । बहिःशब्दस् स्वान- 
पिकरणदेशावच्छिसपदा्थसम्बन्धिस्वपदेशे शक्तिः, अन्तःपदस ताच्रस्व- 
प्रदेरमिन्नखप्रदेशे शक्तिरिति चेत् तने । ददरगुस्तराभगे। चरर कच्पनीम- 
पेक्य बष्िःशब्दस्य स्वानषिफरणदेश्षे शक्तिः, भन्तःपदस्य तद्धिनेदैश्च दति 
लध्वथशस्िकिटपंनयेव युक्तत्वात् । न च तातो व्यवहारागिवीहः ; इस 
विखूदत्वाद् । वथा †३--- घटस्य बदिरवेयेवे पिपीर्िकि संचरतीत्यत्त बोहिः - 

शब्दार्था घटानषिकरणदेश्चः । तस्यावयवपदार्थे संयुक्तवमवच्छिननेवसतु- 
सयेोगाश्नयत्व वा सम्बन्धः । धरयति षष्ठया बरिःरब्दथीनबिकरणेऽव- 

यत्रे चान्वयः । तथा च षटानधिकरणदेश्ावच्छिन्नसंयोगशाल्विटावयवे 

पिपीलिका सचरतीति विवक्चिवार्था रम्यते । एवं घयन्तरवेयवे चशती- 

त्यादौ धटानेधिकरणेशभिन्नदेशावच्छितरपंयोगशर्िषटावर्यवै चेरतीत्यथे ~ 
11 
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सभो बोध्यः । अल्ल चानधिकरणदशमिचदेश्च इति नान्तःशन्दार्थो गौर्- 
वात् । मपित्वपिकरणदेश्च इत्येव । प्तथा च भावदेशोऽभावदेद्च इत्या- 
चायेपादोक्ताथयेोरेषान्त टि ःशल्दशक्तिरिति क कछेदानिवीह्ः । अवद्य 
च बाहिःशब्दस्यानपिकरणदेशमाल्लाथकलमूरीकरतैन्यम्, न पुनरनधिकरण- 

देदावच्छिलरसयोगवस्स्वपदेशार्थकतमेव । गृदाह्वाहिणता गोपारु इत्यादौ 
नहिःक्ञब्दस्य गृहीयप्रहेरौपरत्वाभावात्, गरहानेधिकरणाविपिना दिदेशषपरत्वात् । 
जतोऽवरयाज्गोकारयकष्व्थशक्तयेव सरवनिर्वहि न गुर्षथवाचित्वकल्पने युक्तम् । . 
एवं च यत्तानधिकरणदेशखूपवाटिःशब्द्।थस्य क्रियः सवन्धविवक्षा, तल गृहादि- 
त्यिवमव धिसमर्षकपचमीप्रयोगः । यत्न तु तस्य बहिःशब्दाथैस्यावयवाधन्व- 
यिवक्षा तदर्थ च तद्वाचिच्चब्दप्रयोगः, तत्न त्मिन्नवयवे ऽवयविसंम्बन्ध- 

कासाय भेचर्मौ विश्य षष्ठीप्रयोगः 1 यथा घटस्व ब्िरवयवे पिपीडि- 
केति । . सा तु षष्ठी सवसबन्योपस्यापनक्षमत्तयाऽवयवशब्दनेव बिशब्दे- 

नाप्यन्वेति । अत एव षष्ठयाः सक्त सभवादवयवान्वयानिवक्षया क्िया- 
न्वयविवक्षया बट ःराब्दमयेगेऽपि सवयिवाचिनः प्रातिपदिकात् षष्ठ्यपि 

कचित् प्रयुज्यते । पचमीभ्रयोगे तु न बिरवयवसंबन्धः क्विदधपि छक््यतं । 

एव् च वहिःशब्दस्यानधिकरणेदश्चाथकत्वात्वत्तियेग्यथधसमपकस्यान्तःशब्द- 
 स्यायिकरणदेराथक्रत्वेमव युक्तम् । एवं बदिःशब्दस्य स्वसमभिन्याहृतपदा- 

थीयप्रदेशशक्तस्वामाबदेव (बहिरन्तश्च मूतानामचरं चरमेव चः (14-15) 

` इत्यत्र ्ोमति गोताभाष्ये 'प्रथिभ्यादीनि मूतानिं पशित्यज्याश्चरीये .बहि- 
धवत इत्यमाषि । तथाचाचायपादामिमरताये एव सिद्ध हति 1 

| यथ्पीदं विमा्येत--अन्तःशब्दःसमभिव्याह्यतपदा्थगतदशदिगव- 
च्छिकनतत्तत्मदेश्पबन्ध्येकमदेशपरः - । यथा राम्यन्तधद्िरिष्यादो । बह 
रन्कूक॑मदेशा नधिकरणदेरापरः । स च देशत्त्मदार्थनशावयव- 
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रूपोषि भवतति, पद थीन्तरेवशङपोपि । यत्त गृहादहिरियषे पेवमीपया- 
गः तत्र गृहष्य छृत्छस्यावधितेनन्वयत् गृदासदार्थान्तरदेहः एव गद्यते 4 
यत्न तु षष्ठीपयेगस्तते यथासम्भवं पदाथीन्तरश्नो वा प्रकृ6पदाथेषा्यपरदेशच 
एव वा सर्षे एव वा गृह्यते । ततश्च तदन्तरस्य सर्वसयत्याद वन्तःशब्द्- 
स्य॒ तत्तत्यदाथायदज्ञदिगवच्छिननप्रदेशमध्यपदेश्चपरतात् प्रत्यगासनेऽपिं 
ताटश्पदेशचस्प्वीकतव्य~--- इति ; अथापि प्रागुक्ताभिरूपपरिमिरन्वःशब्द्- 

वटितक्चनानामन्यथाधिद्धतात्, ।यमन्तस्समुदे कवये वयन्तीण्तयतेदशपंदे- 
चाकले विना परितसिथतपदेशमध्यपदेशमनिप्वन्तःशब्दरयोगदीनाद्, 
पटे भूमावप्तृते परमूतथ्येप्रये च पिपीलिकाप्रदेश्चे पयन्तश्वरति पिपी- 
ङ्किति प्रयोगोपरम्भात्, यवनिकया पिहितमङ्गणं प्रविष्टे च नरे नश- 
यवनिकान्त पविष्ट" इति प्रयोगात् तत्न तत तादशपदेशपरतासम्मवेन 
परयवनिकायवृतदेशचाथकल्स्येवान्तःशब्दे स्वीकपन्यर्वात् तादयार्थस्वौ- 
करेणेवेपयत्तौ निरवयवत्ववाधायोगात्, शय मामनि तिष्न्नासनेोन्तर' 
इति शतो पचमीप्रयेगेणातम नभिकरणदेशतद्धि्नदेशष्तित्व्येव विवक्षिव- 
सेन तदनुसरण सपैत्र तथा विवक्षामर्तिः, तथा, तस्मिन्यदन्तस्तदन्वे- 
व्यमिति शतो निरवयवे परमालन्यपहपपापलत्वादिकल्याणगुणफथन- 
स्थलेऽन्तःशब्दस्य प्रयेगिण. - तत परागुक्तमदेशरूपार्थमहणासम्भवात् अह्णे 
परमालप्रदशान्तरष्वपहकततपाप्मत्वाधयमावप्रसङ्गाच कतलपरमात्ग्रहणसथिव कत - 
व्यतया तदरदेवेहापि कृःखततद्रस्ुग्रहणोपपत्तेः बाहःशब्दस्य च तदन 
धिकरणदेश्परतया प्रयोग्य संभरतिपन्नतरलान्न- कथमप्यातन्यन्तरयव- 
प्वीकारक्षमवः । । 

थेवमतदिग्ाथकततरपुरोदादनिखयवत्रधतिबठेनान्यथासिद्धात- 
सरानुवाद मृतान्तःशब्दषटितवचनानां वासवान्तरषयवक्ताधकचामविऽप्यो- 
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पविकतादरप्देदरपर्वेः कस्मान्न मवतीति. चेत्. उच्यते । काममस्तु, यदि 

पभरबति ।. क. न्तत. हानिगिति-।. निरूपणे चा्षम्मवर एव मिश्चीयते । 

गाठकरःधमिषिष्टरधिकरनिकरकुहुरनिरन्तरसश्चरणानिरशरनःकणनिरीक्षितनये- 

[त्यन्ताणयुष्वप्यात्घु - परमाणबदेन दश्दिक्संनल्धस्तावदसङ्कीणः एवाज्गीकु 

क्रप्रते ।. न च. निरवग्त्े -कथ- प्रदशिकसपम्बन्ध इति शङ्क्यम् ; न्या- 
प्रते. निरवयन .. एवाऽऽकरि- घटादिभिः प्रादे खिकपम्बन्धस्य खीकृतत्वात् 1 
च्. तलापि; केनाप्यवच्छदकानतरेणाकाचोऽव्रच्छि्यते. । अथ तत्कलिति 

६ पदररो.घरस्पुन्रभनातीतिः शङ्कितव्यम् .; तेनेवाव्च्छेदक्रान्तरेण. कथमकाश; 
दरे्ेऽवच्छित्त -इति प्रभस्य जामङ्क्लात्-। अतो वर यः पदाथस्सम्बघाति; 

सेबाक्च्छद करत्वस्य प्रदेश्ष्रसपकत्वस्य खीकरणम् | तसात् परित -उ्वै- 
शश्च, स्थितामिनिभिक्नामिर्दिग्मिराताप्यबच्छिघ्यत इति "नून ̀ युक्त षिहापि 

दिशक्ररपनम् । यः -पुनरन्यारशोन्तरवयवः. कल्प्यते सः कस्य वस्तुनः 

म्बनेधबलेन कल्पनीय... इति विचायम् . । न तावत्परमातमातिरिक्तस्य ; 

दक्षयाऽऽस्मनस्सृक््मसवन. तत - तत्सम्बन्धायोगात्, नापि परमात्मनः ; 

सम्बन्धस्य. कृम्लेऽप्यल्ि ने , कियमानवतेन निरैच्छिन्नसम्बन्धदारितयां 

[दान्तरवयवं परतयक्च्छेदकलसिम्भवात् । न द्यालबाद्यावयवासम्बद्धे ` 
दवान्तरनयवंमालपरवद्धं किमपि .वस्तु वक्तु शक्यम्.। न च वस्तन्त- 
बच्छिन्नतया. तमद शवचचापभवेऽपि ` ददाविगवच्छि्त्वाभाव एव ` ताह- 
मध्यप्रदरेशावच्छेदक- इति वाच्यम् . अद्या -दिर्ययं प्रदेश ईतिवत् अभि- 

भविऽयंः प्रेद इति व्यवहाराभविनमावस्यावच्छेदकलासंमवात् । अंभा- 
सापि भावान्तरतवावदयम्भावेन ` तदमविऽमावस्येव दुषैचतच । तसा- 

}षानिष्मन्तःपरदे्स्य .. बक्तुमशक्यत्वादुकतैव गमनिका र्ति । 
शंनदट्पसाशरपादेदच -धीमलदसनामभाष्ये शव्रसरेणुप्रमःणालते 
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रदिमकारिविभूषिता' इति जीवात्मनां तसे णुष्पत्वमभाषि । भीमदयामुनसुः 
निमिश्च धीमदात्मक्तिद्धो "वातायनक्िवरदर्यमाननिमगितरसरेणुव्यतिरेकेण 
परमाणुखोकारे कारणाभावादिति त्रसेणो्निरवयवस्वमेव न्यद्पि | 
श्रीमद्धिलौका चार्येरच तस्वल्ये निरवयवत्वमवयवसमुदा यरूपत्वामाके एवं 
चितः प्रवोचि । श्रीमन्तो रम्यजामाक्मुनयद्च- तव्याख्यान ज्ञनिकाकार- 
तयाऽवयवसघातालकतवाभावमवादिषुः। तदथश्च तकैनिख्पणावप्रे व्यक्तो- 
मविष्यति । एवं च सर्वंथाऽवयवरादित्यमेवात्त संपतिपन्नम् ¡ भीषाक- 
सरसयतोभिदच सुसुष्चुप्यड.व्या्याते तात्पयेदी परिकययां '्याप्यव्या- 

पकयोर्जीवपस्यारूमयोरेव तेजोद्रन्यवत्खच्छतेन परप्ससपतिघातकलाभावा- 

त्समानदेशत्वोपपतेरनियन्तृनियाम्यमावस्य विनिगमकःवात् श्रतिसिद्धाऽम्त- 
व्यापिरुपपद्यत! इति दौपक्ृतः प्रमाणीकृत्य; जीवानामन्तःप्रदेशो ना्वीति 
अन्तर्व्यपतिश्च तदधिकरण्देशावखानखूपोत्ै च यथाचा्थपादवभितं ख- ` 
लपूवीटतः पक्ष्य दितः । , तदेवं स्व॑सपरदायसदाचायेपतमाह' 
“भप्रतिष्ठितकेवलकुतर्कम्मेवे"ति निर्भर रवीति भवान्, स्वये चानधी- 

तप्रमाणामीमांसककल्पनीयं कमपि तकं प्रतिष्ठिते प्रमाणानुमराहफं चाभि- 
मन्यत इति, अहो ! अत्र भवतोऽभिनिवेशः 

तकीश्चालनामनवयवलपरमाणमेवानुगृहणान्ति । तथाहि -- सावयवसं 

यद्धि स्यातां घरादिवेदष।मनित्यतलं प्रसज्यते । म च शतिरपवादि- 

फति श्चङ्क्यम् । सावयवःवनिरवयवत्वयोद्धयोरपि श्वतिपतिपन्नःविदेषे कत- 

द्स्यादरे युक्त इति ` विचोरे त्कविरुद्धं परित्यज्य तदविरुद्धतवनुकूरर्थ- 

स्वीकारसव कम्यतेति" तस्यामुग्राहकलसंभवात् । अत्र "यक सदेक' 

मिति श्रीविष्णुपुराणवचनमवि पू प्रादसि `| वस्तुतदश्चष्योप्समनरुत मेव 

नासीति. च. प्रामवोचाम 1 किश्वासनः प्रत्यक्लानुकूरूतेकतविशिष्टतया 
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सदा. मानमिति संप्रतिपन्नम् 1 तदवैकत्वमहामिति- मान एकवचनेन प्रदर्थते । 
यदि तावदनेक!सकस्स्वादान्मा तश्चनेक इत्यवि मायात् । न दि कदा- 
प्यनेकत्वामाने स्ररैवाबावेन भातस्येकष्वस्यानादरो युक्तः । अत एव 
नार्य घटाद विकरवमानस्येव गोणेकल्वगोचरत्कल्यनम्, प्रमाणाभावात् । 
नं चाव्रयत्रसतमुद्रायजनितः कश्िदवयव्याक्षिति युक्तम् । तटं घ्ररू- 
पेण. जन्यसनाङकतवादिपसङ्गात् । भवयवातिरक्तावयविस्वीकारस्यैव इता- 
प्यस्तम्भरवाचच । । | 

अपिं चात्मनः प्रका्चकाऽयमहमिति प्रत्ययः किमवयवसंघातविषयक्रः 
उकेकावयवविप्यएः ! नाद्यः, एकेकस्याप्थवयवश्यानयवसघातविष्यक्मत्य- 
याषारचे . तस्य प्रत्मयस्याहमिल्याकारफल्रसतनापप्मवरात् ! ̀ येद्यहमिति धरी 
भासमान भव्यमेव भवति, न पराक् । प्रत्यक्तवे च स्वस खयेमका- 
शमानलखम् ।; आसान्तर्गताश्वावयवाः प्रयकं स्वमिवान्यानप्यात्मावयव- 

न्यदि गन्ति ताहि तैऽन्येऽवयवाः परे प्रकाशन्त इति एकंमवय्वं प्र- 
त्यन्ये पराच एवति कथमहामिति भकाशमानतभ् .? यवं तेषं प्रकफाश- 

मानत्वम्, तद्वदिति. प्रतीत्या. प्रत्यक्वसमथनं : माष्यादिषु :क्रियमाणे न 
नाघट(ति व्यभिचारादिति भत्यक्त न सिद्धेधत् । यथेदं स्वे प्रत्यश्चम- 
न्याश्च पराचोवयवानेकोवेयवे गृह्णीयात्, तां वयमनेफ इति नूनं प्रती- 

यात् । | | 

तथां वरमहं जानामीत्याधनुभवेष्वत्रयवसेदभिन्ला बहून्य ज्ञानेच्छब्य- 

क्तयो विप्रयतया स्वीकरणीयाः । न खट वरादाबुपरूभ्यमानो सूपादिः 
प्रत्यवयवविश्रान्तिरहितः प्रव्यवयवविश्रान्तातिरिकत एको वा भवति । न च यः 

` केवरावयवमात्रेण नेलधेत, फं त्रवयवपसेघतिन, स सवेत्रावयवेष्वेक एव 
म्ल्॑ति, ,न परत्यवयवभ्निन्न इति वाच्यम्, अनुपरुम्मात् ।  सुधापूगतान्बुह्- 



साचार्यभाव्यतात्पयसमेतम् \ ८९७ 

चर्ेणसम्पादितसंषातसम्भवस्य रागस्य भत्यवयवमेव दशनातु 1. सकरव- 
यवगतस्य॒ च तन्न रक्तख्पध्येकते उाम्बूलचकणतण्क्तद्धिवदन्तरागनाशे स- 

करूदन्तर गनाक्चापत्तिः । अनक्षि तु धावितद्ितदन्तराग्याप्युपरुम्भाप- 

तिः । भतोऽवयवमेदेन गुणभेद सेदोपलम्मादिद्ापि ताद्चमतीत्तिविषय- 

ज्ञान दिर्भहत्वमेष्टव्यम् । न च यथा चर्वितताम्बूकग तरागोत्वादिका राक्ति- 

स्तिष्वपि पदुर्थेष्देकैव स्रीक्रियते, तथा प्रकृतेऽपि ज्ञानगुणकत्वापति वाच्य- 

म् । तलापि शक्तिभेदथेव स्वीकारात् # न च तेषां त्रयाणामप्यकश- 

क्त्मवच्छिघ्नत्वेन राम प्रवि कारभत्थस्य वक्तव्यतया न सक्तिमेद् इति वा- 

च्यम् । अचर्वणे शक्त्यमविन पश्चादुत्थमानांशचे भ्रति तेषां प्रथक्षारणत्व- 

वदेव रागे प्रत्यपि कारणत्वोपपत्तेः । न च शक्तेखीकारः किमथ ईति 

वाच्यम् । शक्तिकल्पनात् पूर्वमेव याणां कारणलक्ञानाचदयम्भावन कारणता- 

वच्छेदकक्ञानस्यापि पूमेवाचश्यकतयां शक्तेः कारणतावच्छेदकत्वापतम्भवा- 

त् । तत्खीकारस्तु ममाणवरायत्त इति । अस्तु वा सा सवपद्थ्ताघारणी 

यथाकथक्चित् । ददं तु ज्ञानं रूपाद्विवद्विशेषगुण इति विरेषगुणतेन €~ 

तुमा वहुत्वे साध्यमानं न कथन्िद्धाध्येत । न च गुणस्य प्रत्यवयवमिन्नवे- 

ऽपि ज्ञानस्य द्रव्यत्वाभ्युषगमादवयवमेदेन भेदा न स्वीकायै इति वाच्यम् । 

तथाऽपि तस्य भभाखानीयतलाव् प्रमःयाश्च दीपसम्बन्धितत्तद वयवभेदेन 
भदस्येव ददयमानतया सक्खातवृच्यकप्रमाऽनङ्गीकारवदिहापि सवै।लावयतवे- 

प्वेकन्ञानानङ्गोकारथव युक्तत्वात् । न ख्वभ्रमाकाणामवयवानां कश्चि 

सह्यत शप्रभाक इति युक्तम्. । अते न प्रयकृमवयवस्य ज्ञानराहित्य यु- 

क्तं वक्तुम् | न | 

नान्त्यः ; येकैक. एवा्येऽदं जानामीत्यादौ मासते › तर्हि तये- 
वायं देह शत्यन्येऽवयवाः कं करिष्यन्ति £ च च सदेषामवयवानारमयं . देह 



८८ इश्ावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

"क प पिरिषोणीरियििषषकषयपिषकीषाकाककगिपीि पसि | 

इति युक्तमभ्युपगन्तुम् । तथा सति ह कथ्थिद्रष्टि कथित् द्व, कश्चि 

त् प्रतेयति कश्िन्निवतयति, कश्वित् तिष्ठासति कश्चिदुपविवक्षतीति ब- 
हनायकलिव राज्यस्य मूयिष्ठः क्षोभः स्यात् । अथ पाण्डवाः पाश्नार- 
मिव केनापि समयेन प्रत्येकमवयवास्तनुमिमां भोक्ष्यन्त इति ; ययवम् » 
यस्सिन्नवसेरे येनावयेवेन यत् कर्मं कृतं पुण्यं पापं वा तस फं तेनेवानु- 

मेक्तव्यमित्यन्यिऽवयवा विषम विपच्यमाननिजकमीवे चिच्येण परथक्फरु भोश्षय- 
न्त इति फथ्िदवयवः स्वगमरिहेदन्यो नरकमियात् अपरश्च भुवे बम्भ- 

म्येताते कदाचिदवयवविमगेोऽपि प्र्ज्यते । यथाऽज्ुन्तीथयातायाम - 

न्यासु वराङ्गनाघ् व्याए्रत्तद्रत् । तथा चेफसिन्नवयवे योगबकेन सुच्यमा- 
नेऽन्यवयवा अननुष्ठितोपाया अपवगमरुममानाः प्रथक्मूय संसरेयुः । जड- 

भरतस्य च महातसनो सृगमावनापादितसगमावस्यन्यऽवयवाः कान् देदा- 

नङ्कुरन्वीक्ति विचायं खयात्र॒ । एवं पाण्यवच्छिन्नात्मावयव्ष्ट षादाव- 
च्छिनात्मावयवः स्प्ररान् , यदहं पाणिना पूर्वमस्पराक्षम् › तदिदानीं पदेन 

सथ्शार्मीति न प्रतिसन्दध्यात् । नच सर्वेषाम्वयवानां प्रथग्मूतानि 

घ्म मूतज्ञानानि युगपदव कृतकं शरीर व्थाप्नुषन्ति युगपत् सर्वैषमिकरूथा- 

मेव प्रदं निवृतिमन्थद्वा जनयन्तीति सषैमु५पद्यत इति वाच्यम् । तथा 
सति पाथवेयनेव सधकायक्षमाणमिषामवयवा नामीदशः पद्कत एव ॒क्िमर् 
प्मीकाय इति विचारणीयतात् । यथं , अन्येऽपि जीवा; कदाचिदनेन 
नवेन संहता एकं देहं युगपदधितिषठयुः । . न च तेषमिषां च किश्चिद- 
लक्षण्यमस्ति ; येनैतावद्धिरेवावथवमूतेमेवितव्यम् ; नान्यर्ते नियम्येत । 
न च केचित् संहतिखभावाः केचित् प्रथक्भावश्वमावा इति चरं वकु श- 

क्यम् । तथा सति विभुतेनासमानमम्युपगम्य स देहन्तरूपरुभ्यस्वमावेा 
बष्िरनुपरम्यस्वभाव इतिं केषांचित् कस्पनस्यापि युक्तलपरसङ्गातु । तथा 



आचांयमाष्यतायर्यसमेतम् । .. ८९ 

"स कवय न म सद्यस्त्वया व म षस दसरन्दद्धसयसलतं ~ ~ \ न 

च गतम् (नित्योपरुञ्ष्यनुपरन्धिपसङ्गाऽन्यतरनियमो बाऽन्यथे'ति सू- 

त्रेण । न चैषां. प्रयेकं मदवत् समुदायश्येणमिदेाऽप्यस्ि , तथावि- 
घामेदसद्धावाच्च कथमप्यकमेव ज्ञनच्छादिकं स्वीक्रियते न प्रथक्षायभाक्तव- 
मिति मन्तयितन्यम् । भगवद्धाष्यकरिभैदमिदवादस्यातिपापीयस्तेनामि 
दहितसयानुपपक्तिबहुरुतेनविक्षणा सम्भवात् । अपि चेवमेते प्रथक््रथगह- 
मिति खयप्रकाश्च्मानाः प्रयकमेवाहमथतामात्मतामनुभवनतीत्यापन्नम् । 
अस्तु तावदिति चेत्-तथा सव्यकेकवादंसन्दात्मशब्दा दिषाच्यत्वस्य सि~ 
द्तया “ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देष्िषं्िताः' य आत्मनि तिष्ठ 
न्नात्मनेऽन्तर' इत्यादौ सधत्र तत्तच्छब्दपरतिपननेषु केवर्मवयवेषु कथङ्कार- 

मन्त्रित्वं परमातसमनः प्रतिपाद यिष्यति भवान् तस्यापि किंश्िदन्तरवय- 
वाङ्गीकारदिति चेवु-ता्ि एतावदस्मदुक्तमेव मवता पुनः पुनः क्ण कतै- 
व्यम् । मनवयवेऽपि ततरान्तवतित्वमन्ययोपपादयाम इति चेतु हन्तेवमाचा- 
यपाद्चुण्ण ए पथिं संम्प्रति प्रविष्टो भवानिति कृतमातमनोऽवयवमेदकल्य- 
नन्यसनेन । सरपेमिदमभसन्धाय “अन्तवन्त इमे देहा' इति गीताथ भाष-. 
माणा मगवन्त एवामाधिषत, (न चनिकोपचयात्क आत्मोपरभ्यते । स- 
वत ददे भहमिदं जानामीति देहादन्यस्य प्रम तृतथेकष्पेणोपरुन्परिति । 
तसमात् प्रत्यक्षवाषिताथमत्यायिकानां "आदित्यो युप" इत्यादीनां धतीना- 
मिवान्तःपदधटितानां अरतीनामापातप्रतीताथग्रहणासम्मवात् अङ्केशेनेवान्य- 
थोपपन्नत्वाच प्रत्यगालमनो विसुते वा देहपाश्माणस वाऽङ्गष्ठमात्रते वा यथा 

प्रमाणमणुते वा न सवथा सावयवत्वसम्भावनाप्रसकतिरिति सुष्टु भरति ् टित- 
. मेषां निरवयवत्व मिति । र 

यस्तु वियुदरन्याणां कारादीनां देशपरिच्छेदरदिततेन कथं त्हदि- ' 
व्यो्तिः परमासन इति प्रभः, नेष भवतः सुकरः । मवन्मते बरैःश्च- 

। 121 



९० श्यावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

"णक 9  णिकशषयरिषागरणणणणपषणणीणीगिरि 

ब्दस्य तततत्यदा्थीयवाद्यावयवपरतया किसद्रव्येऽपि तथेव नि्वदिण विमुद्र- 
व्यामविकरण्देशपेक्षाया एवाभावास् । चस्तुतत्त्वकथनाय कयाऽपि विध- 
या म्रः पव्त्य॑त इति चत् अस्तु तावद् । तदेव तच्वकथनं शोषयामः । 

यदाद महतो मदीया निति अत्या सर्ववेक्षया मह्तरत्वप्रतिपादनात् . 
तदङ्गीकैन्यमिति ; तन्न; अस्याः रते; “अणोरणीया'नित्यतत्मतिनिर्दश्चरू- 

पतया तदस्य च दुभ्रहादभहतर इवरवरूपस्य ध्रागुक्ततयाऽत्ञापि तदानुगु- 
ण्यसम्पादनन ^तदुरे तद्वन्तिके इप्यल्ेव विषयासक्छवतसां दुरात् दु- 

हतरः न्यस्तचेतसां तु घुग्रहात् खमहतर इति विशेष्टवाक्याथवणनसम्मवा- ` 
त॒ 1 वस्तुतस्तु यथा प्रत्यगात्मपरमासनोः सृक्ष्मत्वाविरैषेऽपि परमास- 
गत्त सृुश्ष्मत्व नियन्तृत्वसं वितं निरुपाधिकं चे्यतिरयितम् । तथा क 

लादिद्रन्याविदिष्टवेऽप्थस्य विसुत्वं तथेव वन्नियन्तृतसंवरितत्वाननिर- 
पाधिकलवाच्वात्दियितमिति तावतैव मदीयानिति व्यपदेश्चो ऽपीयानितिवत् 
निर्वाह्य इति प्रागेवोक्तम् । फ चाये महत इति सामान्यशब्देा न विष्य 

विरुतेन सिद्धकारूदिग्रहभामि निरवकाश इति नेयं श्चतिरपेक्षितसा- 
धनायाख्मिति । जत एव "विष्टभ्याहमिदं कृत्ल्मेकांेन सिता जगदिति 

दश्चमाध्यायवयचनोपन्यस्तनमप्युपेक्षणीयम् । फं च नेदमेकिनेक्ति पदं 
भगवत्ख्येकदेदा विगरहेकदेशं वा वक्ति । रिं तु पूर्वके 'तत्तदेवाव- 
गच्छ त्वं मम तेोशसम्भवः मित्यत्र तेनौश्चसम्भवमिति पदेन निंयमनश्च- 

क्थकदेशकतम्मवमित्ययेखोक्तत्वात् तदैकाथ्यौय नियमनराकयकदेशमेष व- 
क्ते | अत एव भगवता भाग्यता “यथा मत्छङ्कलयं नातिवर्तत, तथा 
मम मदहिन्नोऽयुतायुतांशेन विष्टभ्याहमचसितः' इति भाषितम् । एवं “मम 

` पर्नारसम्भन' मिव्यतदभिन्नाथैकेन 'एकांरोेन सितो जग' दित्यनेन समा- 
नार्थकैननमिसन्बांय- ष्यस्यायुतायुतां चरि विश्वशक्तिरिथ.खित'.ति विष्णुम 



साचायमाष्यताद्यंसमेतम् । ९१. 

राणवचनस्य भाष्यङृद्धिलैव गीचामाष्य ऽदाहतवेन पल्नापि नियमनशक्तये- 
` कदेञ्चाथकत्वस्य प्यष्टतया न तस्यापि खामिमतसाघकफःवस्रम्मवः । 

मापि च वचनयेोरनयेः खख्येकदेशपरत्वेऽपि शहैकसं जगत् छृतं 
परथाधथ सचराचर' मितिकदेवे।पपत्तर विशेष्य विमुतेन निधारितन्यक्त्यपे- 
क्षयाऽपि विमुतरत्वसाघकता । यत्तु तस्यापि वचनस्य प्ऱृतायसाघक- ` 

स्वेनोपादानम् , . वदत्यन्तमयुक्तम् । तत्र किमेकस्थमिति पदस्यालसमखद- 

येकदेश्चपरत्वमभिसंदितम् , विगरहेफेदेश्चपरत्वे वा ? नायः, "मम देहे गु- 
डाकेशे' ति विभ्रहस्य निर्द॑ष्टत्वात् । सन्तऽपि कफं जगक्छृसमिति भ्रा- 
छृतप्रपश्चमात्रम्रहणम् उत नित्यविभूतिलीखाविभूत्युभवस्य 2 नान्त्यः, यस्य 

देदथकदेशे निल्यविमूतिरलि स देहः किमधराक्ृत उत प्राक्रतापाङ्घतविरक्ष- 
णः £ नान्त्यः मपसिद्धान्ताव् । नादः, तस्यापि नित्यविमूप्यन्तगेततंया 

तस्य तदेकदेश्चवरवित्वाभावे कथं ृत्लविमूतेस्तदेकदे शस्त्वम् £ नित्यविभू- 
त्यन्तर्गेतनित्यविग्रहपरिणामविशेषयेव चेदेकदेचादृत्तिता, कथं ताह नित्वि- 
भूतित्तत माखति । नच भ्रङृतपरपश्चमाल्नमिति पक्षः , तावता हि पर्त 

` वचनेन तदपेक्षया विभुतवमव सिद्धयेत् न तु सर्वपेक्षयेति । अवदय 
चास्य वचनस्ेतावन्मातरविषयत्ववाभ्युपेत्यम् । “अमी हि त्रा सुरसङ्घा 
विदन्ति" “रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या" हयव तदन्तगतमात्स्य तत्त 

कीनात् । अत एव (तत्रैकष्यं जगत् छृत्से प्रविभक्तमनकषे"त्यत भा- 
ष्यम् (अनेकधा भविभक्तं ब्रह्मादि विविधविचिलदेवतिर्यद्म नुष्यस्ावरादि- 
भोक्तृवगप्राथिव्यन्तारिक्षखगपातारूतरूवितलादिमोगस्थानमोग्यभोगोपकरण- 

भेदभिन्न भकृतिपुरुषाप्कं छत जगतु' इति । न शत्र ॒त्िपाद्विभूति- 

विस्तारो ब्युलादितः । “चाबाए्रथिव्योरिदमन्तर हि त्वाप्त त्वेकेन त्यलापि 
श्यराब्दः प्रथेवोखन्दग्योमाबुपरितनानामघ्तनानां च शोकानां प्रद्र 



९२ ईंशवास्मोपंनिषद्धाष्यम् । 

यान
ामन

 

नाथा" विति । "नमस्सपये दीक्तमनेकवणै' इत्यापि नमर्चब्दः- प- 
कृत्यतीतपरमच्योमवाची । सविकारस्य प्रकृतिततत््वस्य पुरुषस्य च सवीव- 
खस्य कृत्लस्माश्रयतया नमस्स्परामिति क्वना'दिति \ यदि नित्यविमूति- 
मपि व्याप्य किप्रहोऽयमति तं स्एरामिति तदेकप्ान्तमात्रसम्बन्यामिधायि- 
-पदमपि न सङ्गच्छते । फिश्वह नित्यविमूतिग्रहणिऽपि कत््जगदाधारम्- 
तप्रङ्ृतविम्रहपिक्षयाऽपि विमुत्वं परस्य कस्मात् प्रमाणादवगंमिष्यते । वस्तु- 
त; पुनारह भ्कृतपरतश्चमात्रकथनान्न स्व॑पिक्षया विमुत्वमनेन वचनेनावग- 
न्तु शक्यति । ` | 

किश्च. यदि काखदिषु विभुतन्यवहारः कतिपयमहाद्रव्यपिक्षया नि- 

 इष्टपरिमाणगृहित्यमत्रेण न तु परमालमदुल्यपरिमाणतयेति, ताहि “भयचि- 
रस्त्वाधपरािरूपचयापचयो हि भेद इति सत्रं विरुद्धयते । क्षसख्यस्य 

 शिर्पक्षपुच्छदिरूपन्नङ्गीकारे बाषकरभावात् । न च रिरआदिरूपते 
शरीरखवानित्यतपरसङ्गः, नित्यकिपिहादिक्ु्षत्तेः । न च सत्यं ज्ञानमनन्त- 

पमिति तिविरोषः, देदकारूपिक्षयाऽपि विभुत्वखीकारेण तद पृरिच्छिननत्वा- 

च्याघात्तात् । जह स्वमष्यकायालकमिजस्वरूपेफदेशेन देशकारधिकमलि- 
-ङ्ृमपि ,विमूतिवगमाक्रम्य ततो श्रद्िशषिर पक्षपुर्छात्मना समक्लीतवि स्वी- 

करेहि नानन््यश्चतिविरोधप्रसक्तिः । न च रिरःपक्षदिसेके मिथःपर - 
माणतारतम्बद्कद्ङ्मष्यपि .तथतकदेरस्थौथान्यपदेशकादरय दि भसपकीरति 
पूताभिमता दोषं इति वाच्यम् .दष्टपसक्ते. । भ्थूरत्वादिश्तिस्वस- 

-रीरतवादिश्चतिवदेव निद्या । न चत्र कारय तत्र कचिदरसतुनि तहम- 
भ्याप्त्यमावापप्तिरिति चोदनीयघ् । पतैसादपि वस्तुनो बरे शिरप- 
क्रबज्गोकरात तत व्वन्तरामोवन 'तत्राम्यापेरप्रसक्तेः । ऋष्य त॒ 
दिवि पशादिरूपं क्कि चेव, ममप्किद्धमिप्ि-न शिन्तिद्धीयत दति । 



भाचार्यमाष्यतावयर्यसमेतम् । ९३ 

= 

सतः कारादिकतिपयद्रन्यसमपरिमाणस्वेयेव ब्रह्मणि सत्ताट्क्क्त्तेषामपिं 

` शिरःपक्षादिरूपवे प्रमाणाभावेन सरवत्रैकरूपतया विशयुतवम्येवाज्गोका्ैतया 

` जक्मणि शिरःपक्षाधज्गीकोरे तदेकदेशे कारर्यदिना ब्रहमन्याप्त्यसम्भवादान- 

 न्त्यश्चतिविरोभ इतति सूचतालरथस्य वणनीयतया न त्रद्णे विभुतरत्वसि- 

` द्विरिति न कारदिविभुत्वबोघकप्रमणिषु रक््याथम्रहणं युक्तम् । 

यक्पि ब्रक्मतुल्यविमुद्रन्यविवेचनमारम्योक्तम् “नापि नित्यमुक्त 

भमूतज्ञानानि तथा. तेषां पङ्केचविकासश्चीकतया कदाचित् सद्धोच्याव- 

` स्थापनस्यापि सम्भवेन वहदिःप्रदेश्चस्थापि सूपपादत्वा' दिति ; तदप्युक्तं 

षिकस्यासहत्वाव् । किमत धर्रमूतन्ञानसख सङ्कोचो वस्तुतः कदाचिद्- 

सयेवेति त्वा बाहिःप्देश्च उपपाधयेत, उत तस्य सङ्धाचयोग्यतामालमस्तीति ? 

` नायः, कदाचित् संकुचितववेऽप्यसङ्केचावस्थायां तद्ेक्षया विभुतरत्वासिद्धः। 

` न् च तद्धतकरिमुत्वस्य कादाचित्कत्वात् परमासविभुखे सविकारिकत्वरूपा- 

तिशयोऽप्तीति महतो महीयानिद्युपपद्यत इति वाच्यम् तथा स्यधि- 

कदे सवर्वित्वखूपनाहैःप्रदेशवर्तित्वमादायातिश्चयेोपपादनसरम्भस्य त्यक्तत्वाप- 

चेः । नित्यगतषर्ममूतज्ञानस्य फदाचिदपि सङ्कोचामवेनेदशस्याि वकत मश्चक्य- 

` त्वाच्च । नान्त्यः, तथासति जीवगतस्थं ज्ञानस्य सषेचयोग्य्व, परमात्मीयस्य 

`तु न तत् । परमासने हि स्वामित्वात् क्षवैरक्तित्वाच्च जीवज्ञान ' वस्तुता 

विभ्बपि सङ्काचयितुमालि सामथ्धमित्थवोक्तं भवतीत्यरूदुक्तसेपाधिकत्वनि- 

स्यातिकत्वरूपेवेषम्यमेव ग्यन्तरेणोपपाच महता महीयानित्यश्च समथनः 

क्रियत हति बाहेःप्देशोपपादमस चिकीर्षितस्यापिद्धिभसञ्गोत् । तथा 

चासन्मतानुसरणानान्यादविमुतरत्वसिद्धिरिति । 

यदपि कारस्य जगद्न्तीतकार्योपयोगितया सिद्धस जगदधिक - 

देशवविलस्यानेक्षितत्वाजगतश्च -गीतािप्रामाण्येन परमाले कद शवरतिलेन 



९४ हंशावीास्योपनिषद्धभ्यभ् । 

=> 1 वा च) 

परेच्छिन्नतवान्न परमात्मतुल्यविसुत्वमिप्ि ; लदप्यनुपपन्नम् । गीतादक्तस 
जगतो विभूत्यकदे शत्वस्य प्रागेव दार्शितत्वात्, विमूतिद्धयात्मनेो जगत 
परमसिकदेशवर्तितवास्रम्मवस्य वक्ष्यमाणत्वात्तदुपयोगिनः कारस्य परमा- 
त्मवुल्यविभुत्वश्लीकारस्यावदयकतात् । यदपि-- कांो रीकाविभूता- 
चित्यः, नित्यविभूतो वित्य इति कारुमेदकल्पनस्, तकपि तथा नित्य- 

त्वानित्यत्वविभाग एव भमाणामावाव्, “गोरनाधन्तवती "खां जनित्री"त्याच- 
न्तरहितवेनावगतायास्स्वख्पोच्छेदखूपासम्भदायिकष्वंसस्याप्म्भवेन तत्न 
समविषमपारैणामोपयिकतया कारस्य नित्यस्वावरम्भावात्, उमयत च चिमू- 

तौ क्षणख्येण कारूपारेणामस्य ुस्यतात्, वैरु्षण्यस्य वक्तव्यतपि बक्षणीव 
अत्निमूरूकतया प्रदेशमेदकल्पनयेवोपप्त;, जनादिर्मगवान्कारो नान्तो- 
ऽस्य द्विज विद्यते" “रूपान्तरं तदुद्धिन कारसंज्ञ"भैत्यादिना कारनित्यतेक- 
त्वानगमेन तद्विरुूढकल्पनस्यायुक्छव्वात्, नेकस्म्वचिकरणे व्यासार्यैः अनेक- 

कलकस्पनमयुक्तमि्युक्तत्रात्, सलांसा्टत्रक्षनिभतरत्वस्ताघनमाल्लाय ष्मि- 
दभयकरपनस्यायुक्तत्वात्, एतत्कस्पनेऽपि धर्म मूतज्ञान ताद्शविभतरत्वतति- 
व्यापचस्यानपायाच्चेक््यमेव. 1 = । | 
न \ इवमत वेध्यम् --विम्त्यो शपपेरदेशम्यात्ततेऽपि कीटा वरिमूत- 
रथः कैहथ्ठेवामाक्स्य. नित्यविमूतर्ष्वपारच्छेदाभावस्य च प्रामाणिकत्वा- 
-देतदन्यत्तरानीरान्त्रह्मदेकाज्जीकारासम्मवेन तयोरुमयोरपि . विमूत्योः-सष- 
त परमात्मसश्कस्पायत्तकीर्यीप्याभितया काकस स्वीकाथेतया न तस्य परमा- 
सपिक्षया न्यूनपरिमाणत्वं छकेचेम}. एवं (सबै ह पद्यः परयति सवै- 
माप्नोति प्षश्चःः इति शर्या भुक्तस्यं॒नित्वस्य च सविल्नयस्य सम्परतिष- 



आचाथमाप्यताद्यसमेतम् । ९५५ 

न्यथा सव्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वज्ञानशक्तिवेरश्व्याधनेकगुणविशिषपपपूर्णनक्ा- 
नुमव एव नवानां न स्यात् । किभ्निस्मदयावच्छेदेन सत्यत्वादिषु घर्म- 

मूतज्ञा नासम्बन्धस्यापि भवन्मते वक्तव्यत्वात् । एवं सत्यतवाद योऽपि गुणाः 
परमामनि इत्छन्याप्चि न रमेरन् । षरमासमतुल्यविसुत्वस्य कुत्राप्यन- 

ङीकार्यत्वात् । न खल महता महीयानित्यत्न महत इत्यनेन द्रव्धस्येब 

अह न सस्यत्वादिरूपगुणस्येत्यत् प्रमाणमस्ति । न हि नेयायिकैमैह् 
परिमाणाेति तच्च द्रव्यमात्रगतमित्ति च गदित्तमिति तथेव स्वोकतैव्यामिति 
निबन्धो युक्तः । न हि विभुं सैमूरतद्रन्यसंयोगिलमिति तदुक्तं यु- 

कतम् , तन्मत एव जतिरविमुत्वापत्तेः । सर्त व्यापिनी गोलादिनाति- 
रेफेव ।! नत तु गोभ्यक्तिमेदेन मिंचरेति तैरप्युक्ततात् । अतः सकरपरदे- 

शावच्छेदेन व्तुपम्बाशितवमेव विमुखं । तच्च परमासमगते सत्यलरादा- 
वप्यक्षतमेवेति तखापि महदादिशब्दभाक्चलं मवयथव । न च कचित् प्- 

देशे सत्यल्रनिरदौषत्वादेरनङ्गीकारो युक्तः । तथा संति भअनन्तरोऽबा्चः 

छत्रः प्रज्ञानघन एवे "ट्ुक्तरीतिपस्त्यागेन जडत्सदोषल्वमिगुणत्वायाप्तः । 

खख्पनिरूपकषर्मामवे खखूपयेवासम्मवपरसङ्गा्च ! एवे षरमासमतद्वत- 
सत्यत्वादिध्यक्षसिद्धये तदीयघर्मूतज्ञानस्यापि विमुतरत्च खीका्यमिति 

महतो मही मानित्यख ` सद्धेच आक्दयक एव 1 तथा. परमासन इव भ्रि- 
यआऽपि विञुतस प्रमाणसम्परदयिरन्यक्राऽऽचायैपादादिभिरक्प्यं स्थापि- - 
ततेन तदर्थेऽपि अतिसद्कोचोऽपरिदायैः । तात्पयंदीचिकाथां च बहि 
व्यापिर्षिमुव्यतिरिक्तपेक्षयेति व्यक्तमेवोक्तमिति मवत्सम्मदायनिरुद्धमव भ- 
वद्रचनम् । तस्मातु तदु सस्य ब्रा्मत ह्येवरूपाणि वचनानि भ्रीकारुष- 

मैमूतनज्ञानरूपविभुवस्तुग्यतिरिक्तविषयाण्येव ।` सवथा परमासमसम्बन्धरहि- 

त एकः भदेशोऽपि नास्तीति बोधन एव तसरास्ताद्धतय हति न ताभिः प्रमा. 



९६ ईशावास्योपमिषद्धाप्यम् । 

यस्तु सवाणि . मूतान्यात्मग्यवानुपद्यति । 

सवेमूतयु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 

पैव सवेस्य व्रह्यात्मकत्वसुक्तम् । अथय तद्धिद्ः सांप्रतिक प्रखो- ` 

जनमाष्ट-- यस्तु... जुगुप्सत इति । ह्मविन्राद्यात्म्ये चिददोषद्योतनाय 
तशब्द; । सबाणि भूतानि- ब्रह्मादिस्थावरान्तानि । सवत्मदाब्द; 
सक्षोचकामावाद् श्रकरणादथखमभावाच् सवोन्तराद्मविषयः । पूथि- 
व्यादिभिर्धियमाणमीपि तन्मुखेन परमात्मन्यवस्थितमित्येवकाराभि- 
प्रायः । सञुपर्यति सयुस्यूतं विरद निघ्यायति । सवभूतेषु चा- 

णान्तरसिद्धपदाथीन्तरगताणुतमत्वमहत्तमत्वपरित्यागप्रसक्तिरिति "मन्तः पवि- 
टः दास्ता जनाना" मित्याधनुरोधेन तदन्तरस्य पर्वस्ये "त्यस्यान्यादान्तरव- 

यवानङ्गीकोरेणवाण्वादिसधेवस्तुविषयकल्मुपरि नस्य च विमुव्यतिरिक्तविष- 

यकत्वमित्याचा्यपादमापितेमव प्रमाणतर्कसवसत्सम्प्रदायसम्मतमिति कृतं 

बहूना ॥ ५ ॥ 

नन्वातमशब्दो जीवापरः स्यादित्यलताह अन्नेति । भात्मच्ब्दः 
सखपयीयो न मवति, अन्तः प्रविरय नियन्तरि तस्य षुख्यत्वादिति । सङ्को- ` 

चकाभावादिति । आप्ट व्याप्ताविति घातुनिष्पन्नो शरमशब्दो विशेष- 
शन्दाश्रवणात्स्ैव्यापिमेव खरसतोा वक्तीति मावः । नच जीवातिरि- 
क्ताप्मनेऽप्रसिद्धतया न सवैन्याप्तमहणस्सम्मव इति वाच्यम्, मूाेष्ठं - 

तिषु सवीन्तरात्मनः कश्यचिदुपदशेनेहापि परथममन्त्रेणोपदिष्टत्ेन प्रसिद्धत्वा- 
मावा् । भकरणाद् हैटप्रकरणातु । अथस्मावाष्डेति । सवो- 
णि भूतानोति स्वमूतनिदेशचाज्जीवस्य च सवैमूतवार्तित्वासम्भवात्सवैमूताधार- 

ताईं एव प्राह्म इति । न चेकसयेवालने जीवस्य ्रहमादिसर्वदारीरबरतिलवाङ्गा- 
कद्ादुपपद्धिरिति वाच्यम् ; मूतशब्दस्य ^न र्िस्यात् सवौ मृतानील्या- 
धनुपाणनितरनतिशिष्टनेठनपरत्वेन लीवाषारखान्यसखेव वक्तव्यत्वातु. । नः 



आचार्यभाष्यवासर्यसमेतम् । ९७ 

स्मानमिति व्यात्तिपालपरम् । तस्य तेघौयेत्वामावाच् । स इतति 
पत्तिनिवेशो ऽध्याद्ायैः । ततो न धिज्ञुगुप्सते बष्मात्मकत्वेनासद्टेषु | 
सर्वषु खात्मविभूतिन्यायात् कूव्िदपि न विजुगुप्सते , कवचिदपि 
निन्द् न करोतीत्यथैः ॥ £ ॥ | 

यसिन् सर्वणि मूतान्यालेवाम्ंद्वेजानतः 
तल को मोहः करञोक एकत्वमनुपश्यतः ५ ७ ॥ 

पुनरपि सर्वस्य ब्रह्मार्सकत्व सामानाधिकरण्येन इडयति 1 य- 
यादुवरनस्य सद्यः छोकनिचसकत्वमाड यास्मिन- पद्यत इति । यस्ि- ` 

चातमनीति सषम्यमेदाथिका, अप्रसिद्धः \ एवे 'स्भभूतात्मके तात जम- 
छाथ जगन्मये 1 परमालसनि गोविन्दे मित्लामित्रकथा कुतः इत्युक्तरीत्या 
ऽमितलवादिपरयुक्तमनोविकाररूपा हि मिन्दा देतनविषय एव सम्भवति । 
यधप्यचेतनस्याप्यनिष्टसाधचत्वमस्तीत्यनिष्टस्राघनप्वज्ञानरू प्रा वा तदधीनमनोा- 
निदृतिरूपा वा निन्दा तद्विषयेऽपि न न मवति ; अथाप्यचेनस्य स्मातर- 

न्ग्येणानिष्टसाध्रनखाभावाच्चतन एव सा विश्राम्यति । अत एव चेतनप- 
यन्त्र एव खरसता निन्दाप्रसक्तिमारोच्य वस्तुतः परमात्मात्कमप्यचे- 
तनप्रपश्च विहाय चेतनम्रहणाय भूतानौत्याह । भतस्तत इति तच्छ- 
व्दाथको मूतशबदश्वे तनपयन्तः । तसात् स्वभूताघारताखूपाथखमावा - 
दात्मशब्द्ः सर्वन्तरात्मविषय इवि भावः । पयतीति दरीनखमाना- | 

` कारज्ञानविवषत्यादयिनाद विशदे निष्यायतीति । खात्मषिभूतिन्या- ` 
यादिति । यथा खभूत्यख खयुतयान्तरेण प्रहरे सेन काथमणि भ्रह्तो मू- 
त्यः प्रहरि भृध्ये निन्दां न करोति तव्यापारस्य ` स्वाम्यायच्त्वात् । तथा 
स्ैमूतव्याषारस्य परमा्मायचत्वावगमेन खये तेम्वहितकारिष्वप्रि न निन्दां ` 
करोतीति मावः ॥ ६ ॥ | 

13 7 



९८ ईशावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

न् श्रणिघानसमये । धिजानवः खतन्त्रपरतन््रवस्तुमे९ सम्यग 
पदिष्टेन माैण शास्रेण विविच्य जानतः । सारमैव सर्वाणि भूवान्य- 
भूत् परमत्मेव सवेविरिष्टः धतीव त्यथैः । देवोऽहमित्याविवच् 
खोकवेदमयाद्या शरीरात्मभावेन जगड्हसामानाधिकरण्ये तम्भ- 
घति बाघोपचारसखरूपेकष्यादिपक्षा बदहिष्फायीः । तत्न तदा को 
मोहः खतन्लात्मश्रमादिटक्षणो मोदो न स्षम्मवतीत्यथः । कः शो - 

जमूदिवयेकवचनानुसारेणामेत्यसेदेदयवाचकत्वं युक्तमिष्यादययेन 
विपरिवर्त्य पठति जात्मेव सवाणि भूतान्यभूदिति | सविशिष्टमावस सा- 
वैकािकत्वादाह भकवीत इति । श्रतन्त्रात्मश्चरमादेलक्षण इति | भा- ` 

दिना राजमूयन्थायिन प्रयक्सिद्धत्भ्रमो गृह्यते । यत्तु मोह भसान्तरषु स्वा- ` 
तन्व्येण स्वसरदजनकत्वानुसन्धान्रिति ; तन्न ; विपरी तज्ञानस्य मेोहलब्दार्थ- 

त्वादि शरीरार्मावौदि निबन्धेनेकत्वविज्ञाननारयस्य विपरीतज्ञानसख स्ख 
मोहशब्दाथवे सम्भवति तेदजनकल्वानुसन्धानमालस्य तत्त्ववणनायोगात् । 
“उद्धेष्टा प्वंभूताना' मित्यत ॒शश्वसरितान्येतानि भूतानि द्विषन्त्य- 

पकवैन्ति चे'ति गीतामाप्येक्तरीत्या मात्नां परमांत्पारतन््येणापि सेदज- 
नकत्वसद्धावेन खंदजनकत्वामुसन्धानांे मोहत्वासम्भवेन स्वातन्व्यानुसन्धा- 
नाञ्च एब तख वक्तत्यतया स्वतन्तरात्मानुन्धानं मोद इव्यव वक्तुमुचितते- 
न खदजनकत्वमोदजनकत्वषूपविशेषविस्तरस्य भ्यथत्वाच्च । यदपि शोक- 
श्च पैः स्वपरिमवे ते परदुःखजननपरवृतिदेतुदुःखक्िरेष इति ; तदपि 
न ; ओक्य परदुःखजनननप्रत्िहेतुर््वनियमामावात् । हइववशा- 
ऽऽपतितयुत्रमरमादौ परदुःखपरबत्यनुपकम्मादसम्भवाच्च । अत इष्टवस्तु- 
विकषेषजरमितं द्ःखमेव दोकः । न चेह सर्वमूतेषु परमालमात्मकतवानुस- 
न्धाननिवर््तव दैवायत्तपुतमरणादिजनितशोकसख कथमिति शक्यम् । पए्र- 
कटकेषद्िमवादिन्यापारे परमात्मायत्ततज्ञानस तद्दुःखजननपदृ्िपरतिबन्ध- 



माचार्बमाष्यतादय्समेतम् । ९९ 

कः परविभूतिभूते स्वस्मिक्निममत्वसिद्धया पुत्रमरणराञ्यहरणादा- 
घपि न कथ्िच्छोक्षः स्यादिध्यथे; । यथाद-- 

अनन्तं धत प्रे विच्च यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीघ्रायां न मे किचिवु प्रदह्यत ॥ ̀  

दति .।. एकत्वमघ्चपश्यतः सवीचिशिषेक्यमनुपदयतः । -न शनम 
कराब्द पकव्यतिरिक्ताभावपरः) “हेदावास्यामेदं सवे 'मितीभ्वरल्याक्च- 
त्वेन प्रक्रान्तस्य कस्यचित्केनचिट्ाचायोगात् । सवेभक्मिथ्यार्ध- 
वेदनषदनयोः कथचिद पि. तादृशेक्योपदेश्रादिग्रहुत्ययोगा्च | न 
चासौ परस्परषिरुदधधानां खरूपेक्यपतिपादकः , स्बव्याधातोत्ाद् 
ने खपरमतविवेकादिविष्ठवपसश्गात्ं 1 विदि्ेकत्व विवक्षा तु सर्वपर- 
माणानुशुण्यात् भाव्यते । ततोऽपि वरम वक्तसामानाधेकर- 
ण्यनिवोदायशुणखम्बन्धविवक्षा । भयुज्यते हि खम्बन्धधिरेषयिष- 

फतेऽपि शोकनिव्ीकत्वामावात् ततापि शोकनिदृतिः स्मृतेषु परमाल-~ ` 
शारीरत्वानुसन्धानपयुक्तपरमात्मीयत्वविज्ञानापादितया स्वामीष्टे स्वात्मनि 
ु्तमिवकरतोदो चं, अहं मे, पुत्रादयश्च मे ह्यवषूपस्वीयलनुद्धिनिवृत्येन 

वाच्येति भवदेव तादृशयपुव्रमरणादिननिवद्योकस्यापि मरहणाभित्ति } इदं 

स्मह 'परविमूतिमूते स्सिन्निभमत्वसिद्धया पततमरणरान्बहरणादावपि 
न. कथिच्छफः -स्या'दिति भष्ये . द्रष्टव्यम् । वेदनावेदनयोरिति सप्त 

मी ̀  । वेदन उपदेश्चादिपवृत््ययोगः उपदेश्यपुरषान्तरा्यमागत् । सवे- 

दने तदयोगश्च स्वयम ्ञलात् । मेदे सत्यप्यमदमाचक्षाणानां `गषकसदयी- 

नां पक्षमादक्य परिहरति न वेति । . विरिष्टैकत्वविषश्नालिति रूप- 
रसगन्धादैविशोषितेऽपि `पुरोवािनि पनस इदमेफमिति "व्यवहारगोषरं यदे- 
केतवे तदिव स्ैमूतक्रिशेष्टपरमातपर्मिगतं -यदेकत्वं तद्विषकषप्यथः । सम्ब- 

न्व विषति । एकषिश्टान्तःपातित्वमेव विशेप्यविशेषणयोः परमास~ 
नीवातसमनोः सम्बन्धविरोषः । अथ वा मात्मा मूतान्यभूदित्यत् मूतानी- 



१०० ईंशावास्मोपनिषद्धाप्यम् । 

क्षया रामसभ्रीवयोरेकषयमित्यादिष्वेकशाष्दः । एतो च श्छोको. यथ- 

पि भुकूषिषयतया नेत शक्यो , तथाऽपि पूरवावगुण्यान्छुयशचुभ 
शंसार्थत्वसुचितम् । ततश्च वेशद्ातिशय विवक्षया शाखजन्यज्ञानेन 

तन्भूरोपासनात्मकल्ञानेन घा दशोनवाचोयुक्तिः । समाधिविरोषः 

फएलभूतस्त्वद्यतनसाश्षात्कार उपायत्येनाभिदहितत्वाक्नात्र सशयनीयः 

मोक्षोपायोपदेशपरेषु सर्वेषु वाक्येषु द् रैनशब्द उपासनपिषय इति 
शारीरकभाष्ये प्रत्यपादि ॥ ७॥ , 

स प्येगाच्छुक्रमकायमन्रणमज्ञविरं शुद्धमपापविद्धम् । 
` कविमनीषी परिमूः स्वयम्मूयाथातथ्यतेऽर्थन्न्यदषाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥ 

` पुनरप्येनमीश्ोरितन्यतत्छवेदिन षेदितव्यचिरषबोधनेन च वि- 
शिनष्टि । स पयैगाघ् समाम्य ति । सः सवैभूतान्तरात्ममूतत्रष्म- 
द्वी पयंग(त् प्राप्नुयात् श्स्यथः, बर्विवाभ्रोति परमिति न्यायात् , 
समाधिटभ्धेनावुभषेन प्रप्तवानिति सिद्धाञुवादो बा अन्न ब्रह्म स- 
मद्युते' इतिवत् । शकम् , अवदातं प्रकाशरूपम्। अकायम् स- 

ति विरेषणकमिक्युपा्तामेद एफतम् । मूतशब्दश्च विशिष्टपरः । वि~ 
शिष्टमेदश्य विशिष्टत्वमेव । तश्च शरीरीरिभाव पत्रो घ पपेहेकतवं सम्ब- 
न्पविशेष इति । पयतीति शक्याथपरयक्ष्रहणलोभपयुक्तां शङ्कामनुवद्- 
ति पतौ बेति । छत्ोमंषट्के शेकमोहयेरेवे कचनादशनायापिपसे न 
सृत च नैनं नहतीति प्रतीयमानतया योगिग्रहणमेव युक्तम् । तं हि ते 
न.जहति । शोकमोहौ तु नहित शर्यो यद्यपीतयनेन व्यज्ञितः । पूवौ- 
उगुण्यादिति । "न करम हिप्यते नर' इति मुमुक्षोरेव प्ररेसितत्ादिति 
म्रः । सधयतनसाक्षाकारः परज्ञानाधासकः ॥ ७ ॥ 
अकी . , रकाराथाविवकषायां दष्न्तमाह ब्रह्मविदिति । तद्विवक्षया योगन- 

(५ जेवा योनये समाधीत्ति । शकमित्वख निष्कङ्ग- 



आआचाथमाष्यतादर्थसमेतम् । १०९१ 

घेशखेरकमपि क्मेदारीरराष्ेतम् । अत एव सवणमस्नाविरं च । 
शरदम् सनाघ्ाताज्ञानादिदोषं । अपापां सक्षानादिकार्यकारण- 
अ्तपुण्यापुण्यरूपकम्गनाद्छीढमिलय थैः । नन सुकृत न दुष्कृत 'मित्या- 
रभ्य 'सर्व पाप्मानोऽतो निवतंन्तेः इति हि ̀ निगम्यते ।, पट्वमध्ोष- 
हेयपरस्यनीकः परमात्मा मुमुश्चोः प्राप्यः भ्रापक उपास्यश्च स्यात् 1 
ख इत्युक्तं ब्रह्मविदं सवाथ रत्वेन विशिनष्टि कविः कऋान्तदर्वी । 
व्यासरादिवत् परतत्वतद्णब्रोधनानुगुणप्रबनम्धनिमौतेति वाऽथ: । 
मनख दशेची बुद्धिर्मनीषा तद्धान् मनीषी, सथ्यासवैराग्याभ्यां 
नि ग्रहीतान्तःकरण इत्यथै; ! परितो भवतीति परिभूः विद्यान्तर- 
घतः सनानतिक्रम्य वतेते कामक्रोघटाभादीन् दर्जयानरातीनभि- 
मषतीति धा । खयभ्भूः अन्यनिरपेक्षसचाकः निव्यात्मस्वरूपदर्दी- 
ति यावद् । याथातथ्यतो.ऽथौन् न्यधात् परमयुरुषार्थतदुपाय- 
तद्धिरोधिप्रश्चतीन् सान् पदार्थान् यथावद्धिषिच्य हदयन शरतवान् । 
शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यावहृह्यप्रासि सवेपत्यूदशमनाथीमेत्ति भावः । 
या म्रथमान्तं च द्वितीयान्त च पदजातं कमात् परावरात्मविषय- 
वया व्याख्येयम् । तदा शुक्रामित्याविकं सर्वौ पािविनिभ्रुक्तपरि- 
श्ुखजीवपरम् । तमप्पि च सः परमात्मा पर्यगात् परित व्याप्य स्थि 
तः । कविरित्यादिकं सुगमम् । याथावथ्यतं इष्यादि । अर्थान् 
कायंपदाथान् शाण्वसौभ्यः समाभ्यः याघद्चिटयमवस्यातुं याथा- 
तथ्यतो उयद्घात् न ̀ धुनरेन्द्रजा्छिकवत् केवर धकाल्ितवान् ॥ ८॥ 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविधामुपासते । 
ततो भूयस्ते यड वि्यायां रताः ॥ ९॥ 

पञ्च चिचिन्राक्तिपरमात्मधिषयां कमौङ्गिकां विद्यासरुपदिह्या-. 
नन्तर केवरुकमौवरम्बिनः केषवटाश्चेयावरास्बिनदस्च निन्धन्. बणा- 
भमघमौचु गृहीतया विधधयेव निःञ्ेयसावासिमाष्् अन्ध वमः अरवि- 

मिल्यथैवभनें तु शुद्धमिष्यनेन पुनस्क्त्या त्याज्यम् ॥ ८ ॥ 

मन्त्रलयमवतारयति "एवमिति ॥-र ॥ 
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शन्ति येऽविधभपासत ` इत्यादिना । यें मोगेश्वर्ेपसक्ता भाधेधां 
कमं स्षानविघरकमेमावम् । (अविधा कर्मसश्चान्या वतीया शक्तिर 
ष्यते" शति हि सखयेते । उपाखते पकान्वमनसो ऽनुतिष्ठन्तीत्यथ ; । 
अन्व अतिगाद् तमः यक्षानम् जिव्गाभिषङ्घान्नान्तरोयकं नर्व 
तमो षा । कैवरकमेनिरतानां दुःखायुचत्तिमघीयते चाथर्बणिकाः 

रवां हेते अदडा यज्ञरूपा यष्टादश्योक्तमवरं येषु कमे । 
धतेच्छूयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरारत्यू ते पुनरेवापियन्ति ॥ 

"श्नि 1 "ततो भूय श्व ते तमो य उ  विष्यायां रताः । कमैमावनिष्ठभ्य- 
ष्यादिन्धतमसादन्धं तमः स्वाधिकारोचितकर्मपरित्यागेन . विधा. 
मति रवाः भ्रविशन्ति । इवशब्दस्तमस इयन्ताया दग्रत्वं चोतय- 
ति । उकार उत्तरपदेनान्वेतव्यः धिद्यायामेव र्वा एति ॥ ९॥ 

अन्यदेवाहुर्वियथाऽन्यदाहरविधया । 
इति श्युध्रम वीराणां ये नस्ब्याचचष्चिरे ॥ १० ॥ 

किं तर्हिं माक्षसाघनभि्य्ाह अन्यदेवादुर्विचधया.ऽन्यदाहूर- 
चि्ययति । यते अ्यत्ययानुखाखनात्यञ्चम्यर्थं ठतीया,. सन्यदात्वा+ 
नन्धयात् । अन्यद्वाड्ः छम्भवादिति घक््यमाणसारूप्याच्च । केव 

पञ्चम्यथं इति । अन्यशन्दार्थकदेश्चमेदान्वययेग्ये भतियोगित््- 
ये पृश्चम्यय इत्यर्थः । षक्ष्यमाणखारूप्याश्चेति । यत्व सारूष्यरक्ष- 
णाय न म्थत्ययानुशशसनमाश्रयित्तव्यम् । हेतौ तृतीयापच्वम्योरुभयोरनुक्चा- 
तिंतनं हतवर्थमरेणनेव तार्थरक्षणसम्भवावं । मुमुक्षौ विधावियोर- 
ाङ्गिमविनानुक्षनखेव. स्थापनीयतया उयो; श्थक्यगनुष्ठनिनोचिय प्व 
मन्त्भेकमकरिण वर्णितम् । सभ्थति वयोः फर्मेदपरदेशनर्पमकारन्व्ः 
णापि तदनोनित्यशनुवण्थते 1' तथा चोयमर्थः “विचेया ̀  परविधैयां अविधा - 
भन्यफादन्यदेत्र फरमाडुः . |“ जविधया कणा विधनिन्वकेरेकिःयदेवु(- 



आचायमाष्यंतात्वयैसमेतम् १५३ . 

कमणः कमनिरपेक्षविद्यातश्चान्यन्मोक्षसाधन मित्युक्तं भवति । 
ङ्कः पूवाचायो शति शेषः । ओौचित्यादुपनिषद एति बा। पूधेपूषै 

हुः । वैराणाभिक्ति वचनमश्रोप्म । ये धीराः तत् वयोः फरुमेद विषयं 
पेचनमसभ्य व्याचचक्षिर इति । तनन । एवज्ञातीयला्थसय. राङ्करमाष्य 
एव क्रत्वादत्ानुपपत्तिपरामर्योनंवाच।थपादैरस्याथसेपेक्षितवात् . 

अनुपपन्नता च खेषम्--यघपि हेतौ तृतीयापल्चम्यो त्तः \ मथा- 
पि सपर्म्बन्धकसथलऽपेक्षितसम्बन्धप्रत्यायकत्वमेव विभक्तेः स्वरसम् । न हि 
चैतस्य गुरुरित्यादो चेलख कयाऽपि विषया गतै घर्मिण्यन्वयम ङ्क्त्य चै- 
त्ातिरकिन्विनिसपैतुरुत्ववि वक्षा क्रियते । नो ल घटादन्य इृ्यु- 
ऊ सत्यां चान्यतवपरतियोग्याकां्षायां . भ्रतियेगिस्मधकलवं विहार जनक. 
मर्पक्वं धटादित्यख स्वीक्रियते । भन्वरबदार्थो५खित्यनम्तरं तस फ 
ननकृमित्यपश्चामत्यन्तानियतामपेक्षयन्यजचब्दाव्िषरणतयोपशितखान्यलसख 
तियोगि . किमिव्यपेक्षाया एव . नियतश्रीघ्रभावितेन . तच्छाप्कलसेव 
तत्पदे स्वीक्वयत्वात् । अताऽन्यदेवाहुः सम्भवादित्यन्नावधिपल्चमरीस्वी - 
कार एव स्वरसः । एव भङ्कतमन्त्रऽपि माध्यन्दिनपरे विचा ऽव्रिापदोत्तर 

पञ्चम्या एव चवणात् तल्लापि स्वरसेाऽवविखूपार्थो आद्यः. । अतः सम्भवा, 

दिति काण्वमाध्यान्दिनपाठयोः प्रङ्ृतमन्त्रे च माध्यन्दिनपठे लिषु अरेष्वख्- 

रसाथकृर्यनमपक्ष्येकत् तृतीयाग्यत्ययानुञ्चासनाङ्गकार् एव युक्तः । 

किन्चास फलभेदप्रतिपदकत्वमयुक्तम् । केवरुविधायाः फेवरऽ 

विदायाश्च फ़कभेदस्य तत्तदन्वतमसमवेशूपस प्रागेवेोक्तत्वात् । समुश्ि- 
तयानुष्ठीयमानयोल्तयोस्स्षिन् प्रयोगे यः फर्मेदस्तसतिपादकोऽयमिति चेन्न । 
नेष्फल्यात् । सयुचचिव्यानुषठनऽवथारिते › . समपराषन्ये, दश्पूणमासाम्यां 
यजेत स्वर्गकाम शइत्यादिषु बहूनामपि सपुच्वयद्शनात्तथेव फरुसाघनतवमव- 
मिष्यते । अज्ञाङ्गिमवि च दर्शे प्रयानदिरिव कर्मणऽग्युपकारालक . फर 
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दशेव विधायाः प्रधानफलं च भोरस्यत इति पैश्केये फलमदे वा स्रया 

समु्चयस्यासम्भावितत्वाभविन करुभदकथनस्यानावहयकतात् । उत्तरम- ` 
जते फकमेदस्य विेषरूयेणेव कथ्यमानलेनेह सामान्यरूपेण तत्कथनस्यानये- 
क्षितत्वात् । उ्तरमन्तो वियाऽविधासमुचयवि्ानाथः । फर्मदस्तिहो- ` 

त एव विशेषरूपेणानुद्यत इति चेन्न । सामान्यखूयणोक्तख विरोषरूप- 
'णानुवादासम्भवाव् । समप्राघान्याज्गाङ्गिभावान्यतरनिष्कषौय फर्विदोष- 
प्रतिपत्तये तत्न विधानसेव युक्तता । पूर्वी यच्छन्दोपबन्धेन निन्दा- 
चराचर समुश्चयस्यानूयमानलत्वावगमेन फञ्मेद येव विपेयत्वाच्च । अतोऽख 
ककमेदपरत्वामावात् मोक्षस्राधनपरतवमेव युक्तं खीक्ुम् । ` 

एवं कर्ममात्रानुष्ठनि विदध्ामात्नानुष्ठाने चानिष्टे कथिते किच्चित्समु- 

चितस्य कर्मणः किञ्चित् सयुक्ितायाश्च विद्याया अनुष्टेयत्रावगतौ समुच्च- 
 यपिक्षायामनुपसितपदाथीन्तरकल्पनामपेक्ष्य सममिव्याहारमदिन्ना विधाकर्म- 

णेरेवोप्थितयेः परस्परपमुच्छये प्रतीयमाने मवतीयमाश्चष्ा-- काम्यानि ` 

दि कमीणि निवे फलन्ति पुंसः संखतो आमयन्तीत्यन्धतमःपवे्कान्यु- 
च्यन्ते । तानि कथ विधया समुचित्यानुष्टीयमानानि तथा न म विष्यन्ति । 
मरस्युत विद्या्रयोभयस्ताष्यपुभयमपि तमः प्रविदेदनुष्ठाता । तथा विद्या 

सह क्रम न शक्यमनुष्ठातुम् । विधां प्रतिं कर्म विरुद्धमिति श्चके व्ण- 
यन्ति । अतः सयुच्चयनापि नेनयेमेक्षप्ावनतवमित्ति कि तर्हि मोक्ष्ताष- 
नमिति । जस्यामाशङ्गायुच्यते-केवलाऽविध। यापा ततः, केवर च 

कर्मविरोषिनी तनिययेक्षा या विदा ततश्वान्यदेव (फलामिसन्धिरदितकर्म- 

परिकर्मित तदत्यन्तयिक्ष विधारूपम्) मोक्षसाधनमिति । अनन्तरे सुते 

च कर्मणो रृत्युतरणूपफलन्तरोपदेशेन त्रिवगौनाधायित्वस्य विचाप्रतिष-' 
न्पकानधूलनत्वकथनेन -वि्ाविरुद्ध्वामावस्य भुत. तदयेक्षितत्वलेव च्छ 



सचा्येमाप्यतात्ययसमेतम् । १०५ 

त्मादनात् एलमिसन्धिरहितकर्मपरिकर्मिता तदत्यन्तपिक्षा विव मोश्षपाव- 
नमिष्युक्त भवति । तस्माद वह्यपारिहरणीयवविघद्यङ्कापरिहारकते सम्भ- 
चति नानपोक्षितान्यथासिद्धफर्मेदप्रतिपाद कलमस्य मन्स्य युक्तम् । 

सवमिदमवदितमनसामिहेत्तरल च मन्त केवरुकमणः कमनिरपेक्षविधातश्चः 
क्व॒ ®, 

"परस्पर्विरोचभसज्ञरहित ' भित्यादिमाष्यद्यपद रम्य शक्य ज्ञातुम् । 

अपि च न भवद्भिमतार्थो मन्त्रेण प्रतिपादयितु शक्यत । अ- 

न्यदे बाहुविधयत्यत्ाहुरिदयुक्ते वचने किमन्यदिव्य्ोदेरेन विधयेलयेतदर्थे वि- 
चयते उत वैपरीत्यम् । नाद्यः , अस्य मन्त्रस्य फले दज्ञापनपरत्वसख 
मवदुक्तलमनान्य्वस्म विधेयतया तसखेदेदयत्वासम्भंवातु । अत एव हि 

पाटकमथुष्टध्ये दिङ्यवचनं पूव विधेयस्य ततः परमिति न्यायमनुदखत्य विधये- ` 
ति पद मथमते मवता न्याखूयातम् ; पश्चादन्यदिति । किच्च विघयेत्यस्य 

विधाजन्यल्रमित्यथः । त्तस्य न तावदन्यद्िव्य्थनान्वयः । तथा सद्युदेश्य- 

मूतान्यशचब्दाथविरोषणल्वन विधेयतासम्मवात् । उदेशय्ैषेयमोः परस्परान्वयं 

पिना प्रथमतः क्रियान्वयस्यावरयकल्रात् । नाप्याहुरिल्युक्तवचनेनान्वयः । 
वचनस्य विधाजन्यलाश्रयत्वामावात् । न च बोधानुक्ररराब्दप्रयोगदूप- 
वचनेकदेशे बेभिऽन्यश्चन्दाथस्य विशेष्यतयाऽन्वयाद्वियानन्यखस्य विध. 

 येत्युक्तस्य तन्न ॒प्रकारतयाऽन्बय इति वाच्यम् । हेतौ तृतीयाया देतुम- 

द्वाचकपदेनेवान्वयस्य वक्तत्यतात् । यथा हि कारकाणां क्रिययेवान्वयः 
तथोपपद् विभक्त्य्थस्योपपदा एव प्रतिसम्बन्धिन्यन्वयो इष्टः । यथा हेतुख- 
सख देदुमति प्रतियोपिलस्यानुयोगिनीयेवम् । अन्यथा धटविेष्थकदण्ड- 
जन्यतप्रकारकन्ञन विषक्चषा धरो दण्डततु ज्ञायत इति प्रयोमस् धरव््तिभ- 
द्विरशेप्यकपरमतियोकलभ्रकारकन्ञानादिविवक्षया धरण्रािमेदः परततु ज्ञ- 
यत इत्यदश्यापचः । अतो वयया सम्भवादित्यायध्रलाहुरित्ितदरथैकदेचेः 

1; 1 
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प्रकारतयाऽन्वयासम्भवादन्यशन्दाथं एवान्वयो वक्तव्यः । सचनस- 
म्भवती्युक्तम् । यदि पुनरन्यत्फटं विययेत्याहुरित्युच्यत तर्दीतिशब्दाध्या- 
हारपसङ्कः । ननु भवन्मतेऽपि विधयाऽन्यदित्युनयेरपि विेयसमर्धकतेन 
मोक्षसाघनं विधामिन्नमाहुरित्यधस्येव वाच्यतन मोक्षसाधनपद्च्याहरोऽस्ती- 
ति चेत् भवन्मतेऽप्यन्यश्चब्दथस्य प्रतियोग्याकाक्षारान्तये अविधाजन्यफ- 
रादिति पतियोगिवाचकपदाध्याहारोऽपि कश्विदस्येव । वि्याफर्मन्यदाह्ुः 
अविध।फकं चान्यदाहुरिद्युक्ते सममिव्याहारमष्न्च' ताददापतियोणिसि- 
द्विशिप्तै चेत् अस्माकमपि मोक्षसाधनं ये प्रोक्तवन्तत्तभ्ये व्दितिऽव्रिधात- 
शच प्रथग्मूतमाहुरिते थतमिदयुक्ते समभिग्याहारमार्ेव मोक्षसाधनश्पो- 

देश्यधिद्धिः । द्यांस्तु विशेषः । मवताऽन्यद्रति पदस्य समभिव्याहार - 
भ्यमततियोगीविशेषमिंने सक्षणा खीक्रियेत । भसाभिरन्तिमपादखस्य 
तदित्यस्य प्रागप्यपकैः क्रियत इति । अत इतीत्यध्याहारः कथिदधिक 
एव । आख्यातं विना वाक्यस्षमाप्त्यमावाद् अन्यद्धियया मवतीव्या- 
दुरति मवत्यध्याहरिऽपि कश्चिद्भवति । नान्त्यः, विचयेत्यस्य विद्या 
जन्यलमिवेत्ावन्माववोघकतेन विधाजन्यफलपिति वार्मिपन्ताथाङमिन 
विधयाजन्यमवियाजन्यभिन्नमिति विवक्षिताधस्य दुषैचत्वात् । उपपद्किभ- 
क्त्य्थखेपपदाथ पठान्वयस्य वक्तव्यतेन तद्धित्तक्रियान्वयस्यासम्भयेन विच 
येत्यस्योदेदयतासम्भवाच्च । यदि तु फरनिंलध्याह््य वियया फरुमन्थ- 

दाहुरिव्यथ उच्यते तद्यध्याहार एव दोषः । अश्र चदित्यं मन्यते- तु- 
रीयपादगततच्छब्दाथः फरम् विथयाऽन्यदि्यस्य विच।साध्यिन्न व्यभ! 

एवं चाविघयाफङ विचासाध्यभिन्नमित्यथकाभ इति ; तदपि न युक्तम् । 
तदित्यस्यावि्याफरं विध।फखमोते हिं विशेष्यधद्वयपरलमाश्रयितम्यम् । 
व्धियाऽन्यदित्यस्य व्घिासाष्थमिन्नमित्यथेश्च न सम्भवति ।. अत एव वया- 
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सप्रदायसिद्धोऽस्साकमथं इत्याद-- इति शुश्चुम घीराणां ये नस्तच्या- 
चचद्िरे । ये पृवांचायोः नः प्रणिपातादेभेः सम्यगुपसन्नानाम 
स्माकम् । तत् मोक्षसाधनम् । व्याचचक्िरे बििच्योपादिष्लन् । 

णामपि चेवसुपन्यासः प्रश्चश्चेणति सूत्श्चतपकाशिकायां अन्यत्त धमादयः 
कते पर्मसाप्यमिन्न दत्य न रम्यत इद्यु्म् । 

यदपि तच्छब्दस्य फरूमेद विषयं वचनमित्यथवणन तदप्ययुक्तम् । 

व्याचचक्षिर् हद्युक्तवचनस्यार्थकर्मकत्सेव मुख्यतया शब्दकर्मकतक्कथनख 

` हेयत्वात् । किं च ये फरुभेदविषयं वचनमवोचनु तेभ्यः परु मिनन 
वन्तीति श्रतमिदयक्तौ खारस्यमपि दीयते । तथा भवदमिमतासिदधिश्च .।. 
अय मन्तः फरुभेदभ्रतिपादनाथ इति हि भवदमिमतम् । सम्यक् परामर्धेः 

च॒ फरुमदवचनुपदिष्टबद्धयः फक भिन्नमाहुरिति श्चतमित्य्थवरणने 
पमाणान्तरपासस्य फल्मेदस्य सापरदायिकल्वम त्रतत्परतेवावगम्मत इति, ।. 
अत एव तच्छब्दस्य फरूमेद परत्वमस्त्ाति चङ्काऽपरि पराप्ता ।* न~ च फल. 

परत तदर्यक्यम् । तथा सति विघाऽविधाप्षाध्ययोः फल्योद्भयोः कथन 
नाय ते इति द्विवचनसेवावदयकत्वात् । अते मुमुश्चुमकरणात्- साधन- 
द्यनिन्दायाः पाक्छृतत्वाश्च मोक्षपताघनाजज्ञासायामेवेतन्मन्वावतारात् तदि- 
त्य मोक्षप्ताघनपरत्वेमव युक्तम् । एवमवयिपश्वमीखीकार एव ̀ श्रतिस- 
माधिरापे न मव्यते । यथा “जन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 
इति शुश्चम वीराणां ये नस्तव्याचचक्षिरे' इति । दृष्टश्च पञ्चम्यर्थे तृतीयानिदे- ` 
रः । यथाऽऽपस्तम्बपारेभाषासूते “अन्यत्राऽऽञ्चतधत्याश्चतप्रवरसंषादसं. 
षश्च" ति । उक्रतेभ्योऽन्यल उपाश्चुयजेदेनेतयुपां्॒खरो विधौयते । णव- 
मन्यल्लापि मारतादौ बहुरे प्रयोगः । .तसह्रहनुपपकिमस्ततेनास्या्स्या- 
समञ्लसत्वादाचायैपाद वर्णिता एव सम्यगुपपन्नत्वाच्छप्ये इति । 

ननु धीराणमित्यस्य करुत्रान्वयः १ न तावाषतीत्यनेन, इतिशचन्दस्या- 
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तेषां धीरार्णा . परमात्मध्यानपराणां वचनचिव्यध्याह्यायम् । नर- 
स्य॒ श्णोतीतिवद्धा कथाचत् पञ्चम्यर्थं षष्ठी । इति शुश्चम पव- 
प्रकारमश्चौष्म । ब्रह्मविद्याया दुररगाहत्वेन निदरोषच्रदणा शाक्य - 
त्वाभिभ्रायोऽ लिडत्तसः। १० ॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्धेदोमय सह । 
अविद्यया सृत्यु तीत्वषी विद्ययाऽग्छतमदय॒ते ॥ १९ ॥ 

 धन्यदिति संभ्रहेणोक्तं विच्णोति “चिद्यं चाविद्यां च यस्तदेदोभय 
सद्े'ति - 1 यः यथात्र स्थितोपदेरावान् । | विद्यां परमात्मोपासनरूपां 
अंिद्यां तदङ्गभूतकमौ त्मिका च 1 पतद्ुम्य परस्परविरोघप्रसङ्गर- 
दितम् 1 सखद वेद-मङ्गाङ्गिनोरनुश्चेयत्वसराम्यादुभय सह वेदेत्यविश- 
ब्ेण वेदनीयतोक्तिः)) न पुनेयोपद्दिययोः ज्ञातव्यत्वसाम्यात् । पूर्वै 
भवियाया निन्दनात्तदो चित्यमित्ति चेत् तर्हि विद्याया अपि निम्दि- 
ततया देयद्धयसलमुच्वयो किप्रखङ्गः । तथा खत्युन्तरवाक्यमपि विध- 
स्ते ।(खविद्यया सत्यु तीत्वौ विद्यया ऽ्तमदयुत इति । अयमर्थ -- 
.विद्याङ्गतया चोदितक्रमेणा खल्यु क्ञानसङ्काचरूपनत्युेत प्राक्तनक- 
ओओ तीत्वौ निरवशषसुद्छघथ । विद्यया पूर्वोक्तपरमात्माजुददानरूप- 

` था । मखुतमद्दुते पतदटुतमभयमेतद्ख् इत्यादिषु सवेदाप्रदि- 
तत्वेन प्रतीतं परमात्मान प्राप्नोतीदयथः । अन्राख्रतदन्वस्य मास्तप- 

मेदाथकवे प्रकाराधकेते वा येनमिदो यस्य प्रकारश्च विवक्षितः तस्यैव त~ ` 

त्रान्वयस्य व्युत्पन्नत्वात् । नापि शशचमेत्यनेन, अयोभ्यतत्त् तताद-- 

वच्चनमित्यप्याहायेपिति । शुश्मेत्यनेनाप्यन्वयं समथयते नर स्येति । 
दृष्न्ते कमैव न श्चतम् ,। तच्छ्रवणे हि नरसिति षठ्यास्ततरैव खरसोऽ 
न्वथा मविष्यत्ति । मल ̀तु सत्यापे कर्मपरेतिशब्द शरवणे तथाऽन्वयः ली- 
कतेञ्यः । अथ वेतीत्यस्यनिनपकरणव्यथविवक्षया, अनेन प्रकारण धी- 
रेम्योऽशरोपमे्यर्थो वशनोय हव्यभिमेव्य कथश्विदिद्युक्तम् । ब्रह्माचेयाया 

इत्यादि । भत एव सम्भवन्त्यां गतो व्यत्ययानुश्चसनमाशितमयुक्तमिति 
प्ययम् ॥ १०! | 
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रत्वेऽपि न पुनखकतिः । मुल्यु तीरत्वल्यश्योपायचिरोचितरणपरत्वा- 
त्; अस्रृतमद्लुत दति प्राप्तिविराधेनैच्र्तिखाभोक्तेः । यल (अचि - 
यया सुव्यु प्राप्य प्स्थतः इति व्याचक्षाणा निवोध पद्वाश्यस्रारस्य- 
म॒पश्रदण च प्रस्मत्य खाविद्यया स्वयमेव सत्यु प्रप्य स्थिताः । पत 
व वाक्यमनचुसंष्ेत वैष्णवे पुराण 

इयाज सोऽपि सुषद्रन् यक्षान् क्ञानव्यपाश्चयः । 
ब्रह्मविद्यामाधिषए्ठाय ततु श्त्युमाचद्यया ॥ › 

दति । इद् त्वविद्याराब्दः प्रकरणादो चिल्याच्च चिद्याङ्गकमचिषय इ- 
त्यमाषि भाष्यकारैः 'मल्लाविद्यादाब्दाभेषह्ित वर्णाश्चमाधेष्टितं कम॑ 
इति “सृत्य तरणोपायतया भरतीताऽविद्या .वियेतरद्विितं कवः हति 
च । विद्यां पयुदस्यश्नयमविद्यादाब्डः क्षल्ियादिविषयावाद्यणशब्दा- 
दिवदासश्नतदनन्तरव्रत्िरन्तरङ्कमेप्िषय इति भावः । पव 

तपो विद्या चै विप्रस्य निदत्रेयसकरावुभो । 
तपता कट्मपं हन्ति विद्ययाञऽसुतमश्चुते ॥ 

इत्याद्यपलृहणान्यपि ससङ्गतानिभवयुः । `ये पुनरिह विद्याकमा- 
ख्यसाचनद्धयसमु्चयं शत्युतरणाखतत्वप्रािरूपसाध्यदित्व च व- 
णयन्ति, तेषां कमेक्ञानयोरङ्गा्गिभाव विद्येव सव्युतरणं च व्य्तं 
प्रतिपादयच्छिः श्चतिस्म्रातिदधून्रगणेयथाभाष्यमुत्तरं देयम् । विषम 
समुश्चयवादे पि यथाभागं सन्निपव्यापकारकत्वसम्भते गल्यन्तरग- 
मनिक्ा नीतिवि्दिने सम्मन्यते ॥ १९॥ य 

सः केिध्वजः । याद वपरकक्षमतमनूचयाह--ये पुनरिति । मा- 
स्करमते दूषयति विषमेति । सननिपत्योपकारकत्वेाति 1 रजस्तमो नै- 
पहणेन शोघकतया ध्याननिष्पतिसाधनमनःसंस्कारकत्ेत्यथः । गद्यन्तरम् 
भआरादुपकारकत्वम् । प्रयाजादीनां यागदरीरानेष्पादनमन्तरेण केव 

निष्पन्नयगि फरुजननयेग्यतधायकत्वमिवेखन्नायां बिधायां ब्रहमप्राप्निजनन- ` 
योग्यताघायकत्वम् । नीतिविद्धिरिति । सनिपत्योपकारकले सम्भव- 
्यारादुपकारकलाश्रयणमयुक्तम् । अत एव खाणो खाण्वाहुति जुहेती- 
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अन्ध तमः प्रविश्चान्ते येऽसम्भूतिमुप।सत । 

तते भूय इवते तमो य उ सम्मूत्यां रताः ॥ १२॥ 

सदेषसरुपास्यं परमात्मतत्त्वं साङ्गतदुपासलनरूप च परमादत परमपु- 
खुषार्थप्यन्तमुपदिदयानन्तर विभिः श्छोकेः भरतिबन्धनिचतिपरब्- 

त्यत्र युपत्रश्चनखाणुसंस्कारकलमेव स्थाण्वाहुतेः शलीक्ृतम्, न स्वारादुपकार- 

कत्वम् 1 सम्भवति टष्टाथलेऽदष्टार्थःवकल्पनं चायुक्तम् । अत एव 

खाष्यायाध्ययनस्याथज्ञानाधत्वमक्षरमह णारथत्वं वा खीक्रियते न खर्गाथत्व- 

मिति भावः ॥ ११॥ 
प्रतिबन्धत्यादि । यद्यपोह् पूर्वोक्तविचाफर्मेव सम्मूत्यथ+अ- 

थापि नाविधाफटस्य विद प्रतिबन्धकनिचत्तः प्रागुक्ताया सप्म्भू्िपदेन 

अहणम् । विद्यानुष्ठानकृरे तादशफखानुसन्वानकरणस्याप्रसक्ततवात् । 

कर्मानुष्ठानकारे तस्य परसक्तवछपि न तस्मानुसन्धानस्या्गत्वमसि, अवि - 
तत्वात॒ । विहितं ज्ञ भवति । बह्मपापिमतिबन्धकसुङ्ृदुष्कृतनिद्त्य- 
नुसन्धान वु 

अश्च इव रेमाणि विधूय पापं चन्द्र॒ इव राहोधुखात् प्रमुच्य । 
-धूत्वा रारीरमट्ृत कृतासमा ब्रह्मलाकममिस्षम्भवानि ॥ ' 

इत्युत्तमपुरुषबरक्कतव्यं प्रतीयते । अत एव हान्याषिकरणे सुकृतदष्कत- 

हानिंतदुपायनयोः सवेत वियाघ समुच्चित्यानुसन्धानममिहितम् । न च क~ 

सनिवृत्तरमावरूपाया ब्रष्मानुभवात्मकमावङ्पतया मेदाभविन कथमेकसेवा- 
` थस्य पदद्धेयन वर्णने भवतीति दाक्यम्, वस्तुत एकत्वेऽपि मतान्तरेषु कर 

निश्रोतिरूपमेक्षाङ्गीकारेऽपि ब्रह्मानुभवानङ्गीकारात् पपिपू्णन्यानुभवशूपपर- 
ज्ञानादी तदनुभवसच्वेऽपि कत्लकर्मनिद्रत्यभावात् तय्यन्ताभिमतयथावसित्त- 
मेक्षसष्परलिथित्े ध्कसेव फङस्य प्रतियेम्यान्वतेषेण खरूपेण च प 



आचायमाप्यतासयत्तमेतम् । १११ 

ह्यायुभवरूपयोः फर्पत्रणोः समुाश्चव्यानु सन्धान चिद्याङ्गत्वेनोपा- 
देयमित्युच्यते । तल प्रथममष्टेकमावरायुस्घानं निन्दति अन्धंतमः-- 
रता इति । पतमितः प्रेलखाभिखम्भावेताऽसि धूत्वा शरीरम- 
करत कतान्मा बह्यलोकमभिस्तम्भवामीव्यादिषु ब्रह्मप्रा्िरूपा 
सम्भूतिसक्ता । तां पथयुदस्यष्नयमक्तम्भूतिशब्द्ः तदा लन्नपतिवन्य- 
विनारामभिध्त्ते । शतम्भूपि च चिनार चः हत्यपि छयनन्तरमेवो- 
च्यते । न चा्रालतम्भूतिरशब्देन सम्भूनेय्ुत्पत्तिर्विनाशो वा प्रति- 
पाद्यः, अस॒तथासिदेतुतयोक्तायाः सम्भूते: प्रागभावस्य प्र्वसस्य 
या स्रत्युतरणदेतुत्वेन चकतुमयुकत्वात् । अल्लापि तस्ते; प्राप्तिव - 
चनत्व पूववत् प्रतिक्षप्यम् ॥ १२ ॥ | 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यकहुरसम्भवात् । 
इति श्ुश्चम धीराणां य नल्तद्याचचक्षिर १ 

$ ॐ 

अन्यदेवोति । यलस्तच्छन्दः सथुश्ित्याचसन्धयतया वक्ष्यमाण्ि- 
तयं वक्ति ॥ ९३ ॥ र 

(१ (५ 

भेदकल्पनया अहण्त्भवात् । वश्ुतोऽनुसन्धेयतया विहितायाः खुकत- 
दुष्ृतहानर्देहवियागकाल्िकिमात्रते नह्यानुभवस्यार्चिरादिगमनानन्तरभाविते- 

न तयोर्भेदोऽपि सुवचः । अतो विद्याफर एव पूवापरभावितेन पर्वद्रया- 

तना ितयोरव्यन्तसन्नेहितयोः अश्च इव रोमाणीव्येकदाक्योपात्तयोः पाप- 

विधूननब्रह्षसम्मू्यो श ्हणमिव्याशचयेनाह फरपयणोरिति । भयुक्तस्वा- 
दिति } इह हि सम्मूतिमूष्युतरणयोर्युपत् सितिरङ्गककव्या । यदि सं- 

मूतिप्रागमावः सम्मूतिष्वसो वा मृद्युतरणहेतुः स्यात् सम्मूतिकारे मृव्युत- 

रणे न स्यादिति मावः ॥ १२ ॥ वि 
वक्ष्यमाणद्धितयपिति । विद्याफलप्रति सामान्यरूपेण तच्छब्देन 

ग्रहममिति मावः | इदमत्त मन्ततास्म् --केचनं नेयायिकादये पुघु- 

श्वः सालानेवे पसीना ईरपुपसीना भि वा तरहनुभवं॑पुकिकटिऽ 



११२ ईंरावास्योपनिषद्वाष्यस् । 

सम्म च विनाशं च यक्तद्वेदो भय सह । 

विनशिन मृत्युं तौव सम्भू-याऽखतमर्नुते ॥ १४ ॥ 

अवाप्यन्यदित्युक्तं विच्रुप्वन् विदयाङ्गञ्ुभयानुखन्धानमादह समभु- 
प्षि- सहेते । तस्येव फटप्रदरनिनावदयकतैव्यतां स्थापयत्ते बि 
नादोन--मदयुत इति । अञुखन्यी यमानेन विनाशेन पभतिबन्यमपो- 
ह्य सम्मूत्याऽचुखन्यीयमानया बह्म प्राप्नोति । सम्भूतावेन(शानु- 

खन्धानस्पेऽङ्ग स्तव्य्थं यथाचितमक्गिफकानेदेशः । यद्धा विनाशेन 
सत्यु तीत्वति पृ्बाक्तसरूपदाब्दे विरूपाथपरहिराय विनादादा- 
ब्देन . मानदम्मादीनां दिसास्तयादीनां  बदहिमुखन्द्रियदत्तौनां च 

नङ्केक्त्य केवरालमलितैमेव सङ्गिरमाण केवलां , कमनिचयुततिं फर्खना- 

नुसन्दधेते । अन्ये च रुमीमांसका व्रुणे किमपि कल्पयन्तः कर्मोप- 

शि्टविधुफरुतेन संगुणभ्यानुमवं दीङ्बणाश्यपि तश्च मोमविरुक्षणख- 

गाघनुभववत् िर्िपिम केधकममिप्रथन्तः परमयुक्तिमन्यामातिष्ठमा- 

नाः "क्षत्तीडन् रममाणः इस्याद्दिरीनेनाोषाविधकयन्धनिच्तिमन्युपग- 

च्छन्ता यथावतुं क्ेनिृत्यनुशतन्धान न कुवते । तदुभय ग्यनाशेषावि- 

यकनिचरत्यनुसन्धानं ब्र्मानुभवदूपमोक्षाचुत्तन्धान च कतभ्यम् | जत्रक्मानु- 

भवद्पतयाऽदोषवियकानिन्रात्िरूपतया च त्दङ्गीकृतास्फरखादन्यदेवाविया ~ 

सहङ्कतदियाफर्म् । एवं च विषयवेरक्षण्यात् तत्तद थगनुसन्धानपिक्षये- 
ददाविथाफरायुक्न्धानमन्यदेवेत्ि ॥ १३ ॥ 
 विनाशदिसत्तरताध्याभिन्नतवेन स्ताधनत्वाप्तम्भवात्तटुपपत्तथे अश्तस्मू- 

तिमुपासते इत्यायवगतानुसन्धार्नविषयतवाकरेण स्ाधनल समययपितु विश्च 
नष्टि अनु खन्धीयमाननत्ति अद्ुसन्धीयमानयेति च । यच्िहाक्त 

संभूत्यसम्मूतिचब्दयोर्िमहपरिमहतनिदृततिपाथेखारपिकयोत्रहयप्राप्त्यायथ- 

परताकल्यनमनावर्यकम् । अभिसम्भविताऽसीत्यादो सकमकतवोचित्याया- 

म्युप्तवकसाघ्तिरूपाथखीकोरऽपीहोपसरगामावान्न तदथेवणने शक्यन् ` \ ` 



आचाधमोष्यतात्पयसमेद् । ११३ 

धिननो विवश्धि्तः 1 अतो विरुद निच्रत्तिरूपाङ्गसेवनेन समिधि. 

रोधिपापमपाङूस्य समाधिनिष्पत्तिरूपन्रह्म लम्भूत्या तदेवादच्वुते । अ- 
र सम्भूतिविनश्ोशष्वाभ्यां खष्टिधख्यादि चिवश्चया सखत्यु्रणाग््रेते- 
श्रासिरूपर्फरविभागयवचनस्योचित्यखवाऽपि नोपशछभ्यते ॥ २४७ ॥ 

असम्भूतिशब्दस्य सम्मूतिनिवृततिपरते खरससिद्धे सम्भूतिप्रतिबन्धकषिना- 

शर्परता युतरामेव दुषचत्ति । 
तत्सवैमक्षरध्यधि करणञ्चतप्रकारिकामन्थाश्चवणविजुभ्भितम् । त्र 

हि -सविवश्षिकथख ` खारत्तिकेत्वं विधान्तरखारस्यानुगुण्यं चार्भिधायोक्तम् 
'सम्भूतिकषन्दः  -सम्भवप्यननेति सम्धूतिरिति च्युत्पत््या मागपरः । एत- 

मिंतः प्रेत्याभिश्षम्भविताऽसि, बद्यलोकमभिंसम्भषफानोति च प्रयोगात् । बि- 
नाश्चराव्दश्च सुक्ृतदुष्डतविनाच्चाविषयः । अते -माशेख कमधिनाशख च 
चिन्तनं ' विद्यङ्जखिम ` सशरुच्ित्य ` विधीयत्त' इति ५ 

कि च भवदुक्त एव भरन्तत्रयाथः ` कियदुर समञ्जस इति ङेधनी- 

यम् ˆ। स संस््रेवम् `। सम्मतिः सम्भवो ` विप्रहपरिमरहस्तन्निद त्तिरसम्भ- 

तिः । विमरहपरिमदमितेपिमाक्तीरिदयकेपापिनमिष्ठाः केवस्यमेव प्रविक्नन्ति । 
तत हि केवंललानुमवे न भवेति ` शरीरपशिमिहः `। ` युनः. पुनभ गेोपकरण- 

-डोरीरषरिमहोदेश्यकेषांसननिषठश्चिश्वथेमेव रुभन्ति ।। ` संम्भूतिलाध्यमेश्वध- 
रक्षणं करूमसंभ्भूतिसाध्यात् ` कैवल्यादन्त् ` असम्भूतिसाध्यं कैवस्ये 
च सम्भूि्तध्यदेश्व्थीदन्यत् । दारीरपरिप्रहं तनिदिरूपं च॒ विमार- 
म्तम्मूतिं यी वेद, स विनाशेन विग्रहपरिमरहयोभ्यतानिवृत्या ` प्रकृतिस- 

स्बन्वमतिरुषघय : सम्भूत्या विप्रहषरिग्रहयेत्नयतासिद्धया परं ज्रह्माश्चुते । -स- 
लोषदोषतेकर तिरूपनि्यकद्धयप्राक्षिपशरवेसायिनमनुमवं कमत - इति । 

ततल सम्मूत्यसम्भूतिशब्दौ किं विग्रहंपरिग्रहतानेदत्तिपरौ किं वा 
 किपरदपस्मिहयोरयतातनिवृ्तिषरौ । नायः; तथा सवि विगहप रिमहनिष- 
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११४ ई॑शावस्यापनिषद्धाष्यम् । 

षणि 

त्वायि प्रलयक्तमयं प्रक्ृतिसम्बन्धसत्वन तत्तरणासम्भवेन म्रद्युं॑तीर्वैप्यस्य 

परकरतिसम्बन्यमतिरष्येव्यथवणनासम्भवात् 1 दिन्यविमरहपरिमरहयाभावेन ख- 

खूपमत्रेण सितावप्यभ्यासाविकरणाकरीतथेव सतोऽकर्मावीनस्य च ब्रह्मा 
नुभवस्य विग्रहपरिग्रहसाध्यतामावाच्च । न चादनुत इति परिचरतीत्यश्- 

कम् ; खाम्यभिमताचरणस्ेव परिचयीडपतया विभ्रहमन्तरेण परिपूणीत्रह्या- 
नुभवस्य क्रियमाणस्यापि परेचर्यात्रसम्भवेन तक्लापि तत्परिमहावर्यकत्रामा- 
वाच } विप्रहसाध्यकरङक्महणे चादनुत इति पदस्य शक्याथत्यागः । -लकृत- 

. कैङ्कर्यजन्यमोगम क्न स्वक्रततद नुभवजन्यभोगभाक्तेन च ब्रह्मानुमवतीति 
फःसाथग्रहणे सम्भवति एकदेशमहणात्सकुचिताथकत्वापत्तिश्च । नान्यः ; वि- 

` गृहपार्गृहये.ग्यतानिवृच्युदेदयकोपासंन कैवल्यपाप्त्यसम्मवात् । कैवल्यस्मानि- 
स्यतया तप्प्ाप्नुवतो विगृहपरगृहयोम्यतानिवृतो प्रमाणामावात् । न च येभ्य 

 तासत्वेऽपि सामगृचमविन फैवल्यकाङ विगृहपरिगृहस्यानुपदि तत्वाककियन्तम- 
पि कार सामग विषरनमेव योम्यतानिवृतिरित्युच्यत इति वाच्यम् । तथा सति 
प्ररयकाठेऽपि तारङयोग्यतानिद्रात्तिसततवेन प्रर्योदपतत्याप्युपासनचारितार्थ्यैन 

- कैबल्यसि द्धयवरयम्भावस्य दुक्षचत्वत् । न चापतम्मूत्युपासनं नाम . विभ- 
हपरिग्रहनिवृरत्तिपूतैककिञ्चिदनुभवरूपफलेदर्यफोपाप्तनमिति न दोष्र इति 
वाच्यम् । असम्मूतिच्न्दस्य तावदथखारासिकत्वाभावात् । तथा तृती- 
यमन्ते विगृहपरिगृहयेम्यतेत्यत्न योम्यतापदेन किं गुणष्टकाविभीवगृहणम् , 

- उत विगहपरिगहोपयिकपङ्कल्पविरेषगहणम् £ नायः ; तस्य विग्महसम्बन्ध- 

माक्तसाधनत्वामयेन विश्रहपरिग्रह्म्यतेति विशेषपदेन तदुक्तेरयुक्तत्वात् । 
नान्त्यः ; पूर्ैवदरहनुत इति पदस्य चक्याथत्यागसंकुचितार्थकत्वादिपरसङ्गात् |. 
एवे सम्मूतिक्षन्दस्य योम्यतापर्यन्तार्थवाचित्वामावाद्पि न स्म्मूत्यसम्मूतिश्च- 

म्दवोरीडशाथैवने युज्यते । कं च शरीरपरेगहेदेदयकं तथोमग्यतेदि- 
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दयकं वेपासनमेव न मवति । उपासनकारेऽ तस तथोग्यतायाश्च 
सत्त्वेन तदिच्छाया अप्षम्मवात् । न खल्वशरीर एव कश्चिदुपस्ति । अनु- 
प।सनेऽपि बद्धस्य कि्चित्शारीरसम्भवनियमक्तितदुपासनं व्यर्थम् । न चेतः 
कस्याणतरविग्रहपरिष्रहोदेशेनोपासनं सम्भवतीति वच्यम् । तथा सति 
सम्भूतिशब्दस्य तादशविन्रहपरिभ्रह रुश्षणापत्तः । ससम्भूतिशब्देन ताद- 

शाविग्रहनिवृत्युदेदयकोपा्तनययेव वक्तव्यतया भ्रकृतोपासनावच्छेदकविभ्रहस - 

हदात्िङ्ृष्टान्यतरविष्रहापादनेनप्युपासनाचारितार्थ्येन कैवस्यसिद्धेरनाव- 

यकत । न च फट्याणतेरेऽपि विरक्तस कथमीदश्चविग्रहजिषृक्षाति 
वाच्यम् । एतरि च्छाया अकिश्चित्करत्वात् । यदि ततेच्छभावान्न तदुत्य- 
तिः ताह यः कैवल्यमप्यनिच्छन् विगृहपरिग्रहयेग्यतानिवर्युपासनं कुरुते 
तेन मोक्ष एव रुन्धम्यः खात् ।. तथा च मोक्षा विगहपरिगहापासन- 
समुच्चयविधानं व्यर्थम् । अन्ततः सर्वीविषविगहपरिगहयोग्यतानिध्त्तविवा - 
 सम्मूतिशब्दतात्पयेवणने प्रकृतमन्तसम्भूतिशब्दार्थो यस्तनिदृत्िपरत्वल- 
रस्यमसम्मूतिश्ब्दे धतीयमाने ल्यक्तमेव भवति । णवं सुषुश्चणा समुशित्य 

 विगृहपरिगृहतदभावेपासने क्रियमाण न सामान्यतो विगृहपरिगृहामवेोषास- 
ने फँ शक्यते › विभहपरिमरहस्याप्युपास्ममानलवेन विरोधादिति कमीधान- 
क््रहपरिगरहामाव षएपोपास्यः । तत्न च योगिनामिव सुक्तानामपि सक 
शक्तानां कर्माधीनपरकोयविगृहप्रवे्ोऽपि खीकाये इति न सामान्यतः कर्मा- 
धोनविगृहस्यामरिगृहः राक्योपासन इति खकमावीनो यो विग्रहपरि्रहस् - 
चिवृत्युपासने करतैञ्यम् । स्ैमिदं मवद गूम्यपरामेनेव छुन्तानम् । एव- 

्चदरानिच्युपासननेवाकर्माधीनविग्रहपरिमहस्य स्वरूपेणावसानस्य चावख- 
द्वयस्य सुक्तिकाङिकस्य रमि विग्रदपाश्होपासने प्रथक्करियमाणे व्यर्थम् । 
क्माषीनकिगिहपरिग्रहनिततेः स्वरूपेणावखाने पथवसानमिति प्रथनिमरहपरि- 
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होपांसनुपदि्टमिति चेव् तेसा दिव्यविगपरिगह एव पर्यवसानं विधाय 

खखस्मेणोपातेनमेवं कुतः प्रथस्नोपदिष्टमिति । यत्तु प्रथमतः परमेह- 

तमिवृततिपरतधिभयोः पदयोस्क्ता पतीयमन्नेऽ्ँविप्याय योग्यतातनिवृत्ति- 

परखाभवणम् । तदेकविषोथसेव स्रत वक्तव्यलदियुक्तमेव । 

यापि द्विवीयमन्तरधिवीनवैंरी, साऽपि मवक्ततपूैमन्ततयान्तःप- 
लन्यदेवाहुविधयेत्यादिमन्तार्थिवणनेवे्तरीवैषम्यादगद्या । तेत हि केवर - 

विधाफलस्य केवराविघाफरुसख चान्धतमसंपरवेशयोर्मिथो भेदख पथंमम- 

न्त एव स्पष्टतया द्वितीयमन्ते पुनसतदुक्तरयुक्ततया समुचित्यानुष्टीयमानये- 

विंयाऽविंधयेर्थे फरे ब्र्षमापिवि्यो पकारख्ये तृतीयमन्ते वक्ष्यमणि तद्त- 

मिभेभिदेपरलभव द्वितीयमन्ते भवदभिमते रक्ष्यते । एवं सति तामेव री 

तिमधररम्ब्य प्रङ्घतमन्तरत्रयेऽपि तृतीयमन्ते बेक्ष्यमाणयेोः भकृतिसम्बन्वदा- 

निन्रह्मणाप्तयोक्नथेभैदवर्णनपरतं ्ैतीयमन्तेस वक्तम्य विहाय तत्तककेव- 

लोपासनफरमूतकेवल्येशवद्रयभेदपरववभिने कंथ पुनरोचित्यमविहति । मथा- 

त प्रृविसम्बन्धहीनरेवामवदूपाया अ्रधषपापिषूपमावरूपलावर्यकतया त- 

येदकनासम्मरवदिवं वणमिति वेत् तहिं पूर्वमन्ततरयान्तीतद्वितीयम- 

त्रे च्रैतदानमुण्यं सरम्याधताम् `। `अथ पुनेरक्तिभिया तत्परित्याग इतिं 

चैत् षा पुनरक्तारहापि उदवश्ेवति नेवं मन्ततंयार्थो णनीयं 

एम्भूविरन्द; प्राप्य्थको न मवति । शरीरपरिगटे तु शत्य 

ईति चेत् , 'तनन › विहगपरिगे्ऽपि तस्य शक्तत्वाभावात् । श्तम्भवाग्ा- 

लमायया' सम्भवामि युगे ̀ युौ" र्यांदौ विश्रहपरिहि प्रसिद्ध इति चेत् 

धटः सम्भवति, परः सम्भवति, तक्षाद्रा एवसादस्मिन भकाः सम्भूतः 

ह्यादौ का -वारतीः; न हि तत्र कलविद्पाररहः भरतिपिपदििषरितः 

अत रिरे सम्भृति; । सा च षयदौ शस्या । वस्य भोपपतेर्भ- 
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वासनि बाधितलाद्विमहसंयोगस्मेबोत्यततितवाश्रयणपिति सम्मूतिकषव्दस्नोतयपि- 
 परत्वमेव पुख्यम् । देसंयोगपरत्वं पुनरसुख्यम् । एवश्वोत्पत्यथैकस्य सम्भू. 
विशब्दस्य देहपराप्त्यथकलत्वत् ब्रह्मपराप्यथकत्वमपि सम्भवति । यथाऽऽत्मनि 

देवो जातो मचुष्यो जात हइत्यादिञ्यवहारः, तथा खुक्तो जात ईति व्यवह 

रोऽप्यस््येव । अवस्थाविरोषस्येत्रोतत्ि्न्दाथेत्वात् सखमावविकारमानो 
जीवस्य ज्ञानसङ्कोचविकासयेरेव प्वंसजन्मरूपतया एक्तिकारिकपरिपू्णज्ञान- 
विकासस्य बक्षानुभवातसनो जन्महूपत्वमत्यन्तयुधितमिति विग्रहपरिमहपिश्च- 

याऽपि बह्ममसिः सम्मूतिशषब्दार्थलं युज्यतरेतरामु । अतो मवदीयेनैव 
पथा प्राप्त्यथत्र सूपपादम् । | - 

यदप्यसम्मूतिशब्दसख सम्मूतिप्रतिषन्धकविनादापरता सुतरामेव दुकष्चेति 
तदपि वार्वम् । न खट नजः प्रतिवन्धकविनाश्चवा चित्वमासेप्यासम्म्ति- 

-श्चब्देन सम्मूविभतिबन्षकविनाश्चहपमथैः साघयामः , येनैवमुच्यते । 
तु असम्मू(विशन्दः सम्मूत्यमावपरः ।. स. च. प्रतिवन्धकविनाश्च. एव, पथ- 

व्यतीत ननः । केथमित्तः चेत्, उक्तं तावत्. सम्मूतिकक्दस्य न. विग्रह- 

परिगहि. शक्तिरपि तृत्यतताविति. । तथा. चाप्नम्भूकिसिलप्रिः । भलुत्म- 
-चिञव्दैश्योदरि्रागमाबपरपयेव मूल्ना प्रयुज्यते .जतः स्षरीरपारिमदश्पामु- 

ख्येत्पचिश्ीकारेऽवि . चत्मरिगरहमागभाव्र एव तदथः; सरसः. । न तु-परि 
महनिवृक्तिः । . कि चामनोः यानि शरीराप्येत्रावद्ुसच्रानि , न तदुतति- 

 निषतियु्िदय. किमप्युपाप्रनमनुष्टेयम्, ।. उक्पतराधक्षपभाषित्वेन,. द्ितीय- 

क्षणे खयन निचे; । रं तत्परिम्रहतिदृततिदपे. नोपासते दिश्मभूता .। 
तस्या. अपि. नात्स्य .मरणे. व् मिपि, स्वयमेव, जात्रानलवात्न् \ .जत- इत 
परं श्रीरोत्रतिः. पारगो वा,मा- मूदिवये्रदेश्च इति . भागमावेवेद्धदय- 
तवम् . । न तु .ध्वरूपनिषतेः.। भाग्रव्रश्च भाविने ..वस्तुनः पूरव व्रतैः 
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मनेाऽमावः । नच मुक्तिमाज सास्नः कमघीनविग्रहपरिमरहस्य 
खु किकरि जातु भावित्वं सुवचम् । येन तस्िन्नुवात्तेमागभावो नाम 

काश्चेत् परसिद्धः सृपपादः स्यात् । अत उत्पत्तिप्रागमावो नमोतलततियो- 
ग्यतानिवृत्तिरिति वक्तभ्यम् । एवं हि सति तृतीयमन्ते विमरहपरिमरहयो- 

ग्यतानिद्त्तिरसम्भूतिशब्दाथं इति मवदुक्तेरपि समज्ञसो निवीहः सम्प्रति 
मवताऽपि आद्यः । सा च योग्यता विचाथमाणा पुंसः कर्मसम्बन्ध एव । 

तथा च ब्रह्मप्रापिरूपस्तम्मूतिप्रतिबन्धकं यत् पुण्यपापश्पं कमं तनिषत्ति- 

रेवासम्भूतिरिति भवद्रीयिव निराबान सुवचमिति निरीक्ष्यताम् । तसा- 
न्मुमुक्षारपक्षिता नक्षानुभवासक्ञनविकास ख्पावत्तिः कमीधीनो्प तियोग्य- 

तारूपनक्षपापिप्रतिबन्धककर्मनिदृ्तिश्य सम्भूत्यसतम्म्तिश्चव्दाथावैति नात्र 
शङ्कादाकुञ्चकरुसयाप्यवकारो पयामः । 

` वस्तुतस्तु ब्रह्मसेकमभिसम्भवानीत्यादौ सकर्पकल्द शनात्सम्मृति- 
शाब्द उत्पत्यथक इव प्राप्त्यथकोऽपि मवतीति ज्ञायते । न च समुपरस्- 

तवे भवतेरुखत्तिरेवाथ इति नियन्तुं शक्यम् । अथीन्तरस्यापि दनात् । 

यथा प्रपक्षे फसिन्नपि प्राते सिद्धान्तमारममाणा वदामः नैतत्संम्भववीति । 
यथा च भनित्यत्वमासनः सम्भवती'ति । एव "उत्यत्यसम्भवा "देति सू- 
तादौ सधेत्र द्रष्टव्यम् । शह हि सवत्र सम्भवतीव्यस्य मवितुमर्हैतीव्य्ः । 

` तथा च सत्तायेग्यत्व सम्भूतिः । तथा प्रासिरपि सम्भूतिभनितुमदहेति । 
घथ कथमच्युपसर्गीमति प्रधिवाचित्वमिति चत् तकिमम्युपसगमातरैण मब- 
तेः प्राप्त्यथ्कत्वमित्याशयः उताभिस्रमुभयोपखष्टत्व एवेति । नाधः । अ- 
-भिंमवतीत्यादावन्यस्यवार्थ॑स्य दर्शनात् । नान्त्यः; सभ्युपसगीमविऽपि 
-शद्धकरतया पयोगदरीनातु ।- यथा-उभौ (सम्मूयाऽऽगताः वित्यादौ 
-मिरि-परस्यरं भाप्येत्यये प्रयोग; .। गच्छतरि सेमवतेरपि जातु सक- 
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मकतवं जात्वकभकत्वं च युज्यते । न च संमवतेरेव गच्छतिपर्यीयवे . स- 
भति प्रयोगासम्भवः, येनोमयोशूपसर्गयेरेवं गमनतारय्रादकतवमे पत्य 
खात् । सत एव वाय्वधिकरणे भाष्य प्र्ृतविषय  एवामिपूवख 
गच्छतेभू्ना भयोग इति युक्तं समुपसमात्रस्य तातथग्राहकत्वम् । छन्दो- 

ग्र च (५, १०) ते धूमममित्म्भवन्ति धूमाद्राति रत्रेरपरपदी.... ... 1 

, संवत्सरमभिप्राप्तुवन्तीति, अमिप्तम्भवन्तीतयस्य खनिऽमिप्राप्नुबेन्ती 

ति श्रयमाणमम्युप्तगं विनैव प्राप्त्यथकतये दशयतीत्यलम् । यथा च-- 
बृहदारण्यके (३, ३) तां समभवत् ठतो मनुष्या भजायन्तेलवे ` बहुवारं 
प्रयोगः ।* तत्र हि मेथुन्येन प्राप्तवानिति तदथः ।. सीचाचिपदक्ममि- 
ग्याहाराङ्विलान्मेथुन्येनेति विशेषे कम्यते । सम्भवतिस्तु प्रीपिमालवचनः; 
सन्यथा शक्याथगोरवापत्तेः । यथा चार्चिरादिविषय .एवानियमाधिकर- 
णश्चतप्रकारिकायां स्परतिवचने- 

५य एवमेने जनन्ति ये चारण्यकमाधिताः । ̀ 

उपासति तपः सत्य श्रद्धया परया युताः ॥ 

कमात्ते सम्मवन्त्यचैरहः शुके तथेततरमू -। ' 
इति विस्पष्टममिमन्तरेण प्राप्त्यर्थे भोगः । अतो ननं ्रतप्रकारिकाधपराभ- 
ददाषादापतितः सर्वोऽयं करम्भः | ॑ 

स्यदेतत् । यदि सम्मूतिरब्द इह पराप्तिवचनः, कथं तर्धसम्मूतिश्चन्दः 

परतिबन्धकविनाद्यपर इति । अत्रोत्तरमाचा्थपदिरेवाभाषि तां परुदखन्नय- 
-मप्तम्मूतिशन्द्दासननमतिवन्धकषिनासरमीमिधते' इति । अयं भावः-पू्वम- 
न्ततयानुरूप्य ्ावदसि्नपि मन्ततये युक्तं स्वीकदठुम् यावत् सम्भवति । 
तज मगवता माष्यङ्कतैव अविधा विधेतरदिहितं फरमैवेत्यवियाशब्दो न 

 विघयानिवृततिपरः ¦ अपि सु वियेतरपरः सन् नजः पजा तीयप्रहृतेतराभि- 
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-सायकतस्वामाव्याद्वियावददृष्टद्वारा साधनं विदितं कमहे"ति व्युदपादि । 
अतस्तदादिरप्यायसिभ्भतिशन्दोऽपि ` ` पंम्धूतोतंरपर 'एव ` सन् ` संम्मू- ` 

विवव  भुपु्चुचिन्तनीयं तंद्रदेवं विधङ्गधिन्तनविषयभूतं तथेव ̀  सह 
‹अश्वः दव सेभणीश्लक्रेवकेयोपात्त. ` सुक्ृतंदष्कृतविनाश्च ` वक्तीत्यभ्युप- 

गन्वन्यफिति |` अतेः वुवेखप्यपरेङ्गेनोपि `नन्नो निव्ात्तिपरत्वं भवदुः 
न्मयुमिवे । ' नस्वेवे पूर्सोप्यतरक्षणावदयकतव तत यथा सृत्युतरण- 
स्याषिधाशब्दश्चक्यासाध्यतं ` अरततेपीपिश्च विदाश्चन्दशक्यार्थसध्यतं 

वतिम् ५ तथेहापि व्तन्यम् ¡ तंच विनाशसम्मूतिशब्दशक्याथयेरेव ` 
साध्यभूतेपत्तिवन्धविनाश्न्रघषानुमवरूपत्वाहष्करम्  । अतीऽन्य ` एवोधीधि- 
स्दनीय ति चैत्-- उच्यते | सुषरमेव ' तवत् सम्भूिशब्दसय पाप्तय्थक- 
तवरहिवेदममप्थसकप्, यदि वक्तव्यं यत् । तथा हि - विनाशः पर- 
तिब्रन्धकघुृतदुष्कृतनाशः । मृदयुतरणं तत्ाध्य. प्रकृतिरद्वनम् । यो मू- 

लुमन्तरे सश्चरन् यं सुभ वेदेति. हि सुभाोपनिषदिं प्रिद्ध मृलुशब्द- 
स्य प्रहृतिवाचिलम् । सम्भूत्याऽ्रतमश्नुतः इति क्रमेण रर, श्यो तिरुपत्त- 

म्प्य खन ख्पेणामिनैष्पधते इलुक्ताथद्रयपरम् । जथ वा घष्तिनं ह्म- 

- श्रात्तिः । मपि तु न्रह्मरेर्केभमिम्भवानीयुक्तह्मराकप्रापतिः.। समतम- 
इनुव इति तत्साध्या ब्रह्मपापिरुच्यत इति । ताईं कथमाचार्थपादे रित्यमर्थो 
न वर्णित इति चेदुच्यते. । भाचीनश्य मन्त्यस्य समुचिद्र.विघ्राकमागुष्ा- 
नुपरतिपाद्कत्रवदस्यापि. समुचय श्विश्िव्रनुषठानपत्िपाद्रकढः युद. । न 

त॒ सुक्तसख कर्मनाशः सम्भूतिश्चग्मवत, इति. केवरुकथामात्रष्ठमििं"मनघि- 
कय. व्यासः “भागस्य कर्मीविनादशस्य च चिन्तनं विघ्राङ्गतेन. सपु्िय 
य॒त इति भ्याहृतम् । अत एव किरु मवताञ्पयुपास्ननकिघ्नानमिदह व- 

गितदर। प्रं च यक्तिश्िटुपासनद्वयस्य सयुित्य विषो स्वीक्रते कषिययो- 
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ये फर तत्क्कासैनमेव पृ्वद्क्तम् । अन्यथा परम्पराभाविफरुकथनसय- 

से कर्मनाश्चोपासनेन कर्भनादाङामस्तन पकृतिस्म्बन्धत्यागः तेन तह्मरे- 

कप्राप्त्तया ब्र्परापिरिति कनारोपासनस्यापि बऋह्मपापिः फरुतेन वक्तु 

युक्ता स्यात् । अतः पध्रस्यापि फरुख विधासाष्यलेऽपि विदुषा कमेनाशा- 

चिरादिममनव्रक्षरोकादिषाक्तिपरभातैसवचिन्तनस्य क्रियमाणसरेन तत्करतु- 

न्यायेन तत्तदंशे पासनस्य तत्तदेशोपयोगितौचित्याद्विनाशादिपदेनं प्रकृतवि- 

वेयकर्मनाश्चा्यपासनविवक्षया कर्मभाराद्रेव तत्साध्यतवं युक्तं वणयितुमिपति 

पूर्वसादस्िन् मन्लत्तये कचित् कचित् पद्राथत्ैषम्येऽपि यच्च विषये तात्य्थ 
मनुषेयाद्वयसमुष्वयस्याव र्यके समुच्ितयोश् प्रथग्मूतापेक्षयाऽन्यते 

सत्पाध्यफर्भदे च, तदेशे वैषम्ये न खीकर्तुमुचितमिति चं मनसिक्ृत्यचा- 
यपदिरन्येथेव वाक्यार्थोऽवणिं । पदार्तैषम्यं हि सम्मूत्यसम्भूतिपदयो कि 
हपरि्रहतचिवृत्तिपरत्वे परथमतोऽभिायान्तिममन्ते तचोम्यतातन्निष््तिपर- 
तां वलो मवताऽप्यस्त्यव । परथमे मन्तक्तये उपाघ्चत इत्यस्यानुति्ठन्तीत्य- 

थः 1 शद तुपास्ननं छुबरैत शति । वेदेत्यस्य नानातीति उपाक्न इति । णवं 

पदा्ैवेषम्यद्ुभयेरपि खीकृतम् । अत्यन्तांनुरूप्येणारथ्र्भनं चाचा्ैपावा 
द्विदीययोजनया करिष्यन्तीति न कच्चिदनुपंपन्नम् । 

नन्वेवं ्यासारीभिमतं सम्मूतिश्न्दस्याचिरादिमार्गपरत्वमाचायैयदि 
कथुभुपेश्चितभ्रिति चेच् न॒ात्मन्त्ठपेक्षिकमेव । भीमति न्यायधिद्धाञ्ने तस्या- 

प्यथस्यामिद्ित्वात् । परं विह सम्मूतशब्दस्य क्रिनुपत्ययान्वंस्व ॒प्राधि- 
सावनमा्गपरत्वपिक्षया प्रा्तिरपमावार्थखारस्यात जश्च इव रोमाणीत्यादौ 
पपरेवेकवाक्योपात्तत्वात् अर्चिरादिमार्मस्यानुपात्तत्वात् अभि्म्भवानि, अ- 
भिसम्भविताऽस्मीव्युचम पुरषवरङेन प्ाप्सयनुंसन्धानसयौपि स्यषटतवादक्तरीत्या 
कि्तनस्य विचेवतया तृतीयमन्तरोत्रा्षस्यं चिन्तनरूपत्रिषेयफरसङ्कीतैनपर- 
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तया ब्रहषपराप्त्यनुक्न्धाने प्रति जक्षमपतिः फङत्वोपपत्तेश्च प्रातिषूपयथाश्च- 
ताथ एवाऽऽदतः । अतो भ्रवदुक्तथस्यानुपपन्नत्वद्यथामाष्यमेव श्चत्यथः । 

णवे व्यासार्यवर्णितमथेमौचिव्येन मात्रया पारष्कत्योपवरण्यीथ पूर्व 
मन््तयानुरूप्यस्य का्तन्येन सम्पादनयेव्ना तीययोजनाखनाश्चासात् यो- 
जनान्तस्माह यद्वेति । समाधिनिष्पत्तिरूपव्रह्मसम्भूयेति निष्पत्तिशब्द्- 
प्रयोगेण › ब्रह्मत कर्मनिदेशेन च सम्मातियन्दस्योदत्त्यथेकलये वा पाप्तयथ- 
कले वोभयथाऽपि सुयुक्ष्वपेक्षितोपायविङशेषपर्यवसान सुगममिति सूचितम् । 

अथ स्याच्--मतर दूभितव्याख्याने यच्च यावश्योक्तं॒तच्च तावच्च 
तथैव न ्राह्यम् । प्रमेयमाजमरहणेन खबुद्धयेत्थ पारेज्ियताम् । पर- 
विद्यायाः भागुक्ताया एेश्धकेवल्यापवगीरूपयुरुषाथ्ितयहेतुतात् विधामनु- 
तिष्ठसापै यथेर्यकेवस्ययोरन्यतरदयेक्षते, न तावता परम पुरुषा्थरमि इति 
तदुपक्ष पूवैमपवर्ममवेक्षयतीदं मन्लत्रयम् । तत्र सम्भूतिशबव्दे उत्पति- 
वचनं एव चछरीरपरिमहपूर्वमनुमवनोयेश्चर्यपिद्धिपरः । असम्भूतिशन्दः कैव- 
स्यपरः । ईम फक उदिश्चतामन्भतमसम्रवेश एव॒ । . ननु सम्मूत्यसम्भू- 
त्युभयेदेशे तदुभयप्र प्त्या मूयिष्ठम निष्टमापधते । नैवम् । प्रयकमुदि- 
क्यमान्तम्भूत्यसम्मूत्यपेक्षया समुचयेनेपास्यमानघभ्मूत्यसम्मूतिपदार्थद्धयस्या- 
म्यल्वात् । य पएवे समुच्वयेन गुणाष्टकाविभ।वरूपां सम्मूतिं निसिरक्मम- 
नाशरूपागसम्मूतिं चोपाक्ते स तयोपासयमानयाऽसम्भूयथश्वयेकेवस्यात्मक 
पंसार परङृतिसम्बन्वमतिरुद्धय सम्मूत्या ब्म सवैभकारेणानुभवतीति । 
एवै परिक्किवम णिज छो दोष इति । | 

सन्तु नामिवमन्यथा च परिष्कारस्य पन्थानः 1 तथाऽपि सपृवैकस्य 

सृक्षीदलोरनात्मनेय देने।ऽपि पराप्तयथकतस्य दर्धितत्वाव , विधाप्रकरण उपा- 
स्वकमय सम्पू्वकमूधातव्थस्य विचयान्तरपकरण उपास्वलेन परसि द्धतद- 

न 
1 भ 

¬ 
१8 
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षे 

रूपत्वौचित्यादिनोपपन्नतरघार्थदिव कैवस्येश्वरयन्यावतनक्षमसख साम्भदायिक- 
सयास्याथत्य प्रहाणमयुक्तमितीत्यभेवाचायैपादा व्याचक्ररिति घुखमेतत । 

अत शङ्करमाष्ये सम्भूतिराब्य उद्पत्तिवाचक्षः सम्म तदति हि- 
रण्ये वरते । असतम्भूतिरशब्दततदन्यकारणमूतव्यक्तपमधानपरः । विनाश्च- 
राब्दो रुयरक्तलद्रतकार्यत्रह्माहैरण्यगमिपरः । तृतीयमन्त्े सम्मूतिमित्य- 
नाकारपरषेष;ः । तीतवासिम्मूत्येत्यतासतम्भूसयतति पदच्छेदः । मृदुतरं रिर- 
ण्यारमोपासनेनाणिमधिश्वर्लामादनैश्वमैतरणम् । अमृतशाब्दाथः प्रशस्य 

 पाप्तनजनितमङ्ृतिरुय इति व्यास्यातम् । ज्ातियात्यमूरुलादयन्त- 
मुद्राितुमपारयन्नाह अन्नेति । सखष्टिप्ररयादोप्यादि पदात्तत्दधप्थवसान- 
भूतदिरण्यगमग्रहणम् । विवक्षेत्यादि । विवकषापूषैकवचनयेवय्थः । 
तथा च विवक्षायां वचने चोचि्यल्बोऽपि नास्तीव्थः । विभागश्चब्देन 
हिरण्यगर्मोपासनजनित।णिमयिश्वमेव क्थियाऽरृतमश्नुत इति पूर्त क- 
सादम्रतप्रापिरूपं न भवति । सांसारिकदुःखहान्या प्रकृतिख्यसेव कथं न 

सर्युतरणखूपत्वम् । उभयशयोमयकन्दाथेल एकतरशब्दप्रयोग एव कस्मान्न 
कृतः । उपासक्द्रयसय चदिदं फष्द्रयम्, एकरस पंप ॒दृत्थमेकदाऽवान्तर- 
फलविभागवचनं कथं घटतामियेवमथः स्फुटितः ॥ १४ ॥ 

जत्र यदुक्त सत्यशब्दसख जीवपिक्षया परन्रक्षणि मुष्यत्वत् तद्वा- 
चिलमेव सीकरतन्यम् । अर्थश्वम्--दिरण्ययेन पततिण चिदनिव्रुपमोग्यष- 
गेण स्घयस्य ब्रह्मणो पष प्रापतिद्रं पािहेतुभूतज्ञानमागीरूपं सदशनमपि- 
हितम् । सत्यधमीय दृष्टये समीचीनपू्वोक्तदरीनाय पलयशब्दबाच्य- 
परनद्मपापिसाधनधर्ममूताय वा ददीनाय तदर्धनमपावृणिति;तदप्याचा- 
यपादमाषितपरित्यागेनामिनवाथकल्पनाभिनिवेशविरपितमेव । अपिरित- 
मिल्यस्य यदद्य कृतमिति वा निरुद्धघरृतिकप्िति वाऽथः । यथा चन्द्रमा 
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` ~: हिरण्येन पात्रेण संत्वस्यािंहितं मुखम् 
तत् त्व पूषन्न॑पावृ्णै सत्यघमीय चष्टेये ।॥ १५ ॥ - 

अथैवं फटपयम्तलाङ्गबरह्मवि्यानिष्ठस्याुसन्येया मन्ता उपदिष्यन्ति । 
ˆ तषु च पुषादिशन्डाः सवेवाच्य परमारमानमनचसखन्देघ॑तां वन्तदेषलता- 
श्रणाङ्या साश्चादढा तत्पयेतन्ताः । सत्र दि यमस्तुयीदिशेव्वनिमेक- 

 वविष्रयलच स्वराल्रमत् तथा. सत्यव्रोपपद्यते, । तन्न प्रथमेन मन्त्ेणः 
पष्य विवध्लिते भगवन्तं धरति प्रस्तुतां संमायिध्रतिबन्धनिद्खनति 

` प्थेयते हिरण्मर्येन--देषयं इति । सत्यद्ष्कोरव जीवेपरः । श्छ. 
` स्यं वार्यत च. सस्पममवतुः "सथं नामधेय सस्यस्य सत्य प्राणा तै स- 
यु चेष्रामेष.सस्यम. .दव्याद्विषु .. जीवेऽपि तस्परयोगत् । तस्य मुखं 
सनेकेन्दियावष्टंम्मतया मुखवदवंस्थितं मनः दिरण्मयेन प्निणा 
पिर्दितम् रागात्मकवय १ हिरण्मयसददोन रजोमेयन पावेण पर्मा- 
स््रधिधषच्त्तिपतिरोघकोन. चछादितम् , हदि निद्टिते परमात्मविषय 
चिङ्द्ष्चृरि मयशः -1 .रजःकथन तमस्ोऽप्युपकच्चणम् । दिरण्म- 
यशष्देन कमोघौनमोग्यवगप्रवहरौनम् । तत् जीवस्य समुखस्यानीय 
मनः ! पूषन् सछ्ंसंचीषणस्वभांव सपाण निरस्तपपिधान छुःख । 
कस्य हेतोः ? सस्य धम्य ङ्य . सस्यस्य जीवस्य ध्मेभूताय पूर्वँ 
कनक्षान्मव्रददानायेयथे;ः॥-१५॥ _.  -. -. 
[भ भि [र 

-सभ्ेण पिहितः, चद्षुः पिहितमित्यादविः । ईद् चारयीकरणे निरुद्धय 
तिकत्वं वा विधमामसयेष वस्तुनो, ना्रिधमास्य । यदि य॒खशन्दस् बरक्षद्- 
शीनं त्ष्तक्षात्कंरिऽथः; ताह स दिरण्मयपात्रूपप्रतिबन्धकृक्यादनुलन्न 
इत्येव वक्तव्थभित्यपरिहितशब्दोऽखरसः । यथवमथविवक्षा तर्हि सत्यमपि 

. हितमिव्येतावदेवारुमित्यम्यञ्ग च । तथा द्वितीयसत्य्षभ्दस्य समीची- 
_ लाकते सम्भवदेकाथ्यैत्यामो दीष: । यदि ज॑क्षभापिदेवुदश्नपरं क्त्यधमीय 
द्य इति षदद्धयम् , तदा तस्याथेख सत्यस्य मुखमिति षदद्धयेन भागुक्- 
ड, कसा इत्येवालम् .। . जथ वा तुरीयः पाद एव व्यथः । तदपादृष्वि- 
त्ये पवीप्त्यात् '। दीनाय द्षनमपगततियेधाने कुर्वित प्रयोगश्च 



भाचा्माष्यतातर्यशमे तम् | ` १२५ 

पूष्नकर्षे यमं स प्राजापत्य व्यूह रदमीन् समह तेजः । 

यत्ते ख्यं कंठ्याणतत तते प्यति योऽसावसौ पुरुषस्तोऽहमाक्षि ॥ १६ 

चुनरपि तया ष्ट्या द्रष्टव्य धिरिषन् दष्स्या शुणमम्यथयते पुषंभ- 
कर्षं पद्यामीति । पकस अद्ितीयातीन्दियद्धष्ठः । थम सकौन्लर्थ- 
मिन् । सयं खर्भक्तचुदधीनां खष्ु प्रेरक । भाजापंव्यं प्रजापतिपसदूतंस्य 
स्वैस्यान्तर्यामिन् । अविवश्चितभ्रत्य यार्थ वा प्राजापद्यश्ाब्डः । प्र- 
जानां पत इव्यथः । व्यु रदमोन् समूह तेजः सखखरूपपकारानौपयि- 
कान् खोग्ररदमीन् व्यपाष्ट प्रभात्मकं च तेजः समूद्धोङकुख । यत् 

समज्लसः । देय हत्यस्यं॑दर्धेनेपवृत्तििद्धय इत्य्थवेणनमयि इ्िषटम् । 
जस तु मनसो विधमानतवात् तद्धकत्तिनिरोघस्थेव क्ृतत्वात्तस्यापिदितत- 
मुपपन्नम् । रिरश्सपिधानेन मनसा सम्पाधस्यमिधषानाय च तुरीयपद 

लावह्यकः । प्स्यधमौयेति च कम्धीनविकारविरष्तस्य जीवस्य यद्द् - 

शन तसय स्वाभाविकवं स्वरूपानुखूपधमत्वं च ददीयति । किञ्च मन्ते 
ऽसिन्नप्रकृतेऽपि फथिदः स्वरसतः प्रतीयते । यथा कध्िदत्यथमहणं- 
छोद्धपश्चश्चुषाऽपे क्ितवस्तुदशनस्य विरोपमपि सोढ्वा दिरण्मयेन पाल्ेण 
स्वमुखाषैषानमप्यादावनुमन्यते । षथ्वादन्धवद्धावेनात्यन्तं खिन्नः प्रार्थय- 
ते "पाल्लमिदमपनीयतां अप्तु मे सहजे दयन" मिति । एषं दष्टान्तमावेन 
निविषटस्यार्थस्य बणनाय सत्यस्य मूलमिति फस्यविष्पुंसो सुखं आद्यमिति त- 
ददा्टीन्तिकेऽपि कस्यचिल्नीषस्य मनो अरहयतु युक्तम् । तदेकाथ्यीय द्वितीय- 

प्त्यपदमपि जीवपरमेव । तसादिहाप्याचायपादमाष्यमेव ज्याय इति ॥ १५ 
डभ्स्या ठ व्यमिति । पूर्वशोकोक्ता दषटिर्दशनसमानाकारष्यानद्पा । 

तत्साध्यो यो बाक्तवस्पक्षात्कारस्तद्भिषय इदोच्यते । अथीचचच ध्यानविषयोऽ 
पे इति सिद्धयति । यदि साऽपि दिः साक्षाकाररूमैव, तरं द्व्य 

मिव्यस्य विषयीकतैस्वमित्यथः; । ष्ट्या गणमिति । दष्टेरूपयुक्तमित्यथेः । 



१२६ ईशावे।स्योपनिषद्धाध्यम् | 

भादिन्यवणामेद्यादिश्रसिदम् सर्धभ्यः कल्याणेभ्योऽतिशयितकस्या- 
णे श्ुमाभ्रयभूतं ते दिव्यं रूप तव् पदयामि । यत्र॒ बतमानध्य- 
पदेशे उत्तरवाक्यवत् तात्कारङिकानचुसन्धानायुवादः । प्राथेनाप्र- 
करणाचुरोघ त॒ व्यत्ययेन पश्येयमिति लिङर्थो श्राष्यः । ते शइत्यस्य 
पुनखक्तिस्तदसाधारण्यक्ञापना्थैम् । त्वदर्थं सद्! पदयामीति वा नि. 
खुपाधकशषत्वानुगुणोक्तिः । अथान्तरात्मनोऽदप्रहेणाय्सन्धानमाह 
योसाचसौ पुरुषः सोऽहमस्मि शति । वीप्सा ऽव्यादरव्यञ्जनाथौ । 
यद्वा श्रोखावक्तीन्द्रियग्राह्य; खकमो ऽन्यक्तस्सनातनः । सर्वभूतमयो 

अतर 'कि्थो र्चः इत्येतदनन्तरं श्ष्यपुनसक्तिः तदसाधारण्यज्ञापनाथ 
सदा पयामीति वा नि्पाधिकरोषलरनुगुणेक्ति' रिति पाठे दृयते । स 
च न शुद्धः । जपो मूके ते इति पदद्वयश्रवणात् पुनरक्तिरित्यारक्य दि- 

ग्यमङ्गलविग्रह्य तस्य भगवदप्ताधारण्यज्ञापनाथमित्थम् । जथ वा त्वदपरं 
तदथं सदा पदयाभि । एतदशनजन्यं पधाने फर तवेवेति रेषतानुगुणो- 
क्तिरितितादर्यफः पाठो युक्त इति निवेशतः । अहमरहणेकशुदधिरब्दाभ्यां 
स्वासाप्रथक्तिद्धतयेव प्प्रदा त्वामनुपन्दधानस्य मेऽत्यन्तपारतःञय सुनि. 
रूढम् । यत एषं तद्रीनमपि सदथमित्यध्यवप्यामीति - सूचनाय प्रषृत्तम- 
न्तिमं पादमवतारयति मथति । ययप्य्य वाक्यत्नयालतवङ्गीकरेणास्तावा- 
दित्ममण्डलान्तर्र्ती योऽत्ति, असौ पुरषः पुर्षपक्तादिपरिद्धः धवत पुरि 
शयानः सवीन्त्थामी भवते; सोऽहमसीत्यधवणिनेन द्वितीयवाक्ये क्ताथस्येव 
विशेष उपरहारस्तरतीयवाक्येन ततवमसीत्यनेनेव क्रियत इति वक्तु क्यम् । 
थापि सम्मवति वाक्यद्वयरूपते वाक्यतयरूपलखीकारसायुक्तत्वात् मा- 
घ्यन्दिनपाठे वाक्यद्वययेव॒ददीनाश्चान्यथेवाह वीप्लेति । माध्यन्दिनपटि 

प्योसावादिये पुरुषः सोसावह मिति यच्छब्देन तच्छब्देन च प्रलेकमद- 
रराब्दददनात् तदनुरोधेनादरशब्द द्वयान्वयं समर्थयते यदेति । माष्यन्दि- 
नपि तथाऽङ्खकारपीद यच्छब्दघरितवाक्यप्रविष्टस्यादरशन्दस्य तच्छन्द- 
घटिकवाक्ये -समाकर्षणमखरसमिति कृखाऽथमेदमाह सवेति । कमेणावश्स- 



आचाथमाध्यतासर्यस्मेतम् । ` १२७ 

[ 

ब्दद्वेभनातीन्दियखप्रमाणसिद्धत्वयेरुक्तिः । पूर्णत्वं तेनेदं पूर्ण पुरुषेण ` 
सवम्, इत्यत्र ददतम् । पूर्वसत््वं पप्रिमेवाहमिदहासमिति तप्पुरुषसख पुर- 
षत्वे मित्यत्न । अदिना-- 

पपस्तज्ञ तु पुरे तस्मिन् शयनात् पुरुषो हरिः । 
शकारस्य षकारोऽय म्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ ' 

दति स्मृत पुर्थयत्वे म्यम् । - 
यच्िह स ह्यस्य ह्मात्मक इत्यर्थ एव खीका्थः | मगवदूषद्दी-. 

नस्य प्राक्भायित्ततयाऽत खस्य तच्छरीरतवरूपततन्नियाम्यत्वमदशनेन तद्प- 
 दनाधिकारसयेव ज्ञपनीयत्वादिति ; तन्न ; तच्छरीरत्वमात्रख तद्रू पददी- 
नाधिकारत्वासम्भवात् । सर्वेषां खावरतिर्थगादीनामपि पच्छरीरत्वस्य चस्तु- 
तो विघ्यमानत्वावु । अथ तन्नियाम्यल्वानुगुणवरषन सेऽस्मीति वपदद्धयैन 
बोध्यत इति चेत् तदपि न । तन्नियाम्यततया भवनमेव हि तत्यदद्रया्थः 
स्यात् । न तु तदनुगुणववैनमिति । नभतो रक्षण्येव तादयार्थो माद्य; ।' 
तावताऽपि परविधाधनुष्ठानमेव तद नुगुणवधन भविष्यत्ति । तदपेश्चयाऽ 
सीद्युत्तम पुरुषवरूवगतमहंशब्दार्थं स इति पदार्थाभेदानुसन्धानं गृहीता 
महं ब्रकचत्यनुसन्धानख् मया क्रेयमाणतयाऽदं यत्ते ङ्प कल्याणतमे तचे 
परमामीति भाववणन वरम् । न चादमित्यस्य मदन्तयीमीत्यथसुक्त्वा तसा- 
देद्यसमधकत्वे न छुवचं तथा प्मनवगतत्वादिति वाच्यम् । अनुसन्धा- 
नवेदा करियमाणयवन ततः भरगेव शाक्षाैश्रवणावदयकतया सथा ज्ञा- 
तत्वोपपत्तः । पुरुष इति पदेन सबन्ति्ीमित्व ज्ञातता । "यस्मिन् सर्वाणि 
मूतान्यासेवाम् द्विजानत' इति प्रागुक्तत्वा्च । अतस्ततत्वमसी तिवदुपसंदार- 
रूपेऽसिन् व क्यऽदंशब्दस्येव लवंशब्दस्थव वि शेष्टपरतवं युक्तम् । अन्यथा 
दि अहं श्रररीरमत इत्युक्तौ परविध वत््पदरीनं न स्यात् । यिन् सर्वी- 



१२८ ईसावास्येपनिपृद्वप्यम् । 

परि मूतान्यासै वामिति त्रदविशेष्यकपरविधाया प्वेह भरागुक्तलात् । 

एश्चाभित्रिधाया इव जीवविशेष्यकविधा्पत्वे प्रमाणाभावे । तथ इत्य 

विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप श्युपासत इति वाक्ये प्रथङ्निर्देशषरेन पा- 

भिविधाविरिक्तविचा्तामान्यस ब्रहमविशेष्यकत्वावधारणेनाते तद्धि प्रमाण 

मादात् । न च नात्र परविधावतव प्रदररयते च्छवि तु परव्रिधाङ्गमूतला- 

लानुसन्धानेमेेति वाच्यम् । तथा सति खाघानमनुसोैतत्रानसि । सत- 

स्वद्रपं मे प्दशनीयमिति प्राथनस्माधटमानत्वात् । कथश्चिद्धटनेऽपि त- 

दक्षया मच्छीरणं त्वभनुसन्दधानेऽकषि खद्रपं ददीयेत्यसेव सुरमत्वात् । 
सत एव योषावसौ पुरषः जीवो प्राहभपः सोऽहमस्ि तादग्पोऽइमसि ता 

हमूपतां विद्वानसीति व्यार्यानमपि नाहतम् । सवैमिद्रे शरविधाङ्गम्- 

तल्वातमानुसन्षानपरवेऽपि' इति माष्येण घ्वनितश् । अतो व्रह्मशरीरलं स्- 

सिह न विधियम् । णपि तु पूवीवगवशरररिवक्षानुसन्वानमेषेद जाप्य- 

मिति भुहेरब्द एव विशिष्टपरः । जन््रथा रक्षणाप्रसज्गाच् । 

यत्तु प्त इति मगव्रद्माचिनस्तदात्मकपरते रुक्षणा नाप्तीति, तदच 

दिचारयामः । यदप्यद्रेतिनां इत्यमपि किं्चिदुचितं सुसापिधानामेपि नास- 

पिव पक्षो बरहिष्कणीयः ; अथापि परदूषणप्रपक्तिकुण्ठनाय तत्वथिति- 

द्यो्नाय च विचरे व्याधियते । 

यदिह शरीरवाचिनां शब्दानां शरीरिोधकत्वमिव श्षरीररवाचिर्ना 

शरीरबोषकत्वमस्तीत्यमिधानम् , तकि सम्प्रदायप्रामाण्यादाहो साषकयुक्ति 

 पुरष्कारादिति चिन्तनीयम् । धः ; त्त किं ` 
श्ञाने विदयुद्धं विमरुं विशोकमदोषलोमादिनिरस्तसङ्जम् । 
एक सदेकं परमः पदाः स वाघुदेबो न । यतोऽन्यदस्ि ॥ 



माचा्माष्यतातर्य्मेतम् | १२९ 

एकः समसे यदिहाल्ि किश्चिचदच्युतो नासि परं ततोऽन्यत् .। 

सोऽहं सच त्वं घ च प्क्मेतदासस्वरूपं त्यज भेदमोहम् ॥ 
[ (4). क उयो तीति विष्णुभुवनानि विष्णुतैनानि विष्णुर्विदेशो दिशश्च । 

नयः समुद्राश्च स एव सव यद्तति यन्नासि च वित्रवंयै ॥ 

हति विप्णुपुराणवचनाथवणनपरं (तच्च वादे वशरीरापरति तदात्मकम् ; ज- 

गदन्तगैतं वस्तु विष्णोः कायतया िष्ण्वात्क' मिल्यवरूपं भाष्य प्रमाणम् । 

फिवा स्त्रप्रसिद्धयधिकरणमभाष्यम् , यद्ध क्वज्ञ चापि मां विद्धीति 
गीतामाष्यम् , अन्यद्वा कच्चित् । सर्वमपि प्रायः एकलिता्थकथनख्यं न तत 
प्रमाणं भवितुमति । विशिष्य चे(च्यते | 

न तावदत प्रथमः; सामनधिकरण्यस्य शरौरासमावनिबन्धनत्व 
परादाराभिसं हत भापित्वा तलत्य तानि सवीणि तद्रपुरित्यादिशरीरात्मभावबो- 

धकं वचनसुद्राह्त्य किं भगवद्वाविश्दस्य तच्छरीरपयन्तवेधकत्वात् सामा- 

नाभिकरण्यमुपपदते, कि वा जगद्धाचिशब्दस्य श्दीरिपयन्तबोषकत्वादेवि 
कङ्कायां "स एव सवैमूतात्ा विश्वपे यतोऽव्ययः इति वचनयु्दाहटतय 

विश्वशरीर्कत्वाद्धिश्तादासम्यमिति विश्ववाचिश्चन्दसेव विश्चज्रीरिपरतमि- 
त्यश्च प्रदरे तदिदमुक्तवचनोपपादितं तादात्म्य उ्योर्वीषि विष्णुरिखादिने- 
नयत इति माषित्स्वाच्छरीरषाचिनमेवेहाी श्वरीश्परत्र सम्मत निश्चीयत 

इति । अ्योर्ीषि पिष्णुः--'यदस्ि यन्नाल्ति च विषवर्ये पति शकेऽस्त्या- 
त्मकनास्त्यात्मकचिद चिदशषवि शिष्टतादास्मयस्य किष्णावुक्तत्वात्स वासुदेव 

इत्यत्रापि तच्छन्द् एव॒ जओीवविशिष्टपरः † न च ज्येतिराद्विषदानां पूष 
विशिष्टपरस्वे नावगन्तुं शक्यमिति वाच्यम् । मद्वु वैष्णवः कायक्ततो 

 विप्रवसुन्धरेति विष्णुश्रीरमताम्बुजन्यत्वेन क्स्य ब्रह्माण्डस्य विष्णुरारीर ` 
त्वादसायात् ` शरीरवाचिनां शवरीरिपयन्तमाप्रिवस्य कोकसिद्धलात् पूकावग- 
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तदवार्थस्य ्मानाधिकरणनिरेराख्पण भङ्गवन्तरेणोपन्टणख्यपऽतानूयमा- 
नत्वस्य भाष्यज्कःसम्भतत्वाच् । ज्ञानश्खूपो भगवान् यतोऽसावशेषमूरतिर्म 
तु वस्तुभूत ईति वक्यनाश्चेषक्षत्रज्ञररीरकत्वस्य भगवति क्तेन पराम्बदनु- 

वादरूपत्वस्यं स वासुदेव शइप्यत्राव्याहततवाचच । किं कहुना-जग्त्परमातमनोः 

शरीरासममवि प्रागप्रविपन्न एवे यद्वाक्ये प्रथमसुपादेश्यमानम् , ततापि 

सदेव सोम्येदमम्र आदित्यादौ ददे शण्दः कायीवस्थ्ह्यपर इति पद्- 
द्वयस्य स्मानाधिकरणश्थरे न्रह्मपर्यन्तत्वमेव भाष्यादिषु पुष्पष्टमुक्तमिति, 

का कृथा यत्व मानान्तरप्रतिपन्नममूृद्येते | न चेैकविज्ञनिन सधेविंज्ञानपतिन्ञा- 
यास्त कृताया उपपत्तिजगद्ववचिपदस्य ब्रह्मप्यन्तत्वामाव एकवस्तुपरतिपाद- 

नाभावान्न वतीति तथा भाष्यादवुक्तमिति वाच्यम् । प्रतिज्ञोपपत्तये वा 
स्यात् , अन्यथा सामानाधिकरण्यनिरवहासम्भवाद्वा ; समरथेदमादिपदानां वि- 
शिष्टत्रह्मपरत्वमुदेश्यसमपकतवं चष्टमिति स न्यायः सर्वत्न भविष्यति । अ- 

न्यथा हि को भवानिति प्रभपात्तिवचनचख्य अहमेकः प्रथममास वतीमे भ- 
विष्यामि चेति रद्रक्ुकोषदेशचे का गातिः ? तल ह्यहमिति पदं जीववाच्य- 

पि बरह्मपर्न्तमेव खीकतैव्थम् । न चदं प्रतिपाधानां प्रगेव ज्ञातमिति 

कथमुपदेरो घटताम् £ प्रतिपाधानां तदुज्ञानामवेऽपि प्रतिपादयिषुज्ञीततेन 
सस्य पदस्य ब्रह्मपवेन्तत्वरिक्षणाय तथा गूढोपदेशे कृते कथमिदमिति बु- 
भुत्सवः प्रतिपाद्याः पश्चद्धिवरणेन वा वाक्यान्तरवलेन वा भोत्छन्त इति 

नानुपपन्नभिति चेत् ता स एव प्रकारः सपरत सुवच इति शथेव शधैरि- 

बाचिनां शैरपयन्तत्वकल्पनमिपि, | 

यच्चेह ।सोहं स च त्वे स च सक्रमेतदासमश्वरूपं त्यज भेदमोहम् 
इ्ुदाद्य श्चेतनवितनवानिङाब्दानां परमात्वाचिशब्दैश्य' इति बहुउच- 
ननिरदेशेन स इति पदानामच्युताभकत्वाध्यवसानम्, तच् “सोऽहं स च त्वमिति 
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सवेसिनां पूर्वोक्तं ज्ञानाकारं तच्छब्देन परामृदय तत्सामानाधिकरण्येनाहं 
खमित्यादीनां ज्ञानमेवाकार इत्युपसंहरन. दे वायाकारमेदेनालघु भेदमोहं 
प रियजेप्याह' इति साष्यविरुद्धमित्यत्रषेयम् । 

न द्वितीयः; तत्रापि सवे खालिद बहयेष्यतत नक्षराब्दस्य ब्रह्मातक- 
रूपरथकान्तता नैव रक्ष्यते । प्रत्युत सर्वशन्दसख ब्रहमपभन्तलामिसम्धिरेव 
माष्यङ्ृतां खीकतम्ये मवति । तथा है-- यदि सकशब्दश्य चिदचिन्मा- 
नेपरतया ब्रक्षशब्दस्य ब्रह्मालकपरतवं सयात्, तज्जलानिति तच्छब्दोऽपि ब्रह्मा 
तसकमेव ब्नयादित्यनृन्विताथेता । किं च तजलानिति हेतुनिरदेशेन दहि 
सपैनहमपदाभयेरक्यं काथकारणमावनिवन्धनं शीरासमावनिवन्धनं चेल्यवग- 
म्यते । करयते कारणत्वे च शिष्ट ब्रक्षण एवोत सुनिरूढम् । स- 
तप्तन्निबन्धनेक्यवणीनाय सप्रपदं विशिष्टपरं स्वीकर्म्यमिति श्रैरासमाव- 
निबन्धनमेकयमापि तथेवोपपादनीयमिति कथमतान्यथावशनसम्भवः। मपि च 
सथ सरस्व ब्रह्म तज्नरनितीत्यस्यानुवादरूपलवात् पुरोवादभूते सदेव ते- 
मयेद मित्यादौ यथा सामानाधिकरण्य निरवादयत, तथेव निर्ाद्यापिति न त्रम 
रन्दो ब्रह्मातमकपरः । माप्य च 'सतेवोपासने विधीयते, स्वीक व्रह्म 
शान्तः सन्नुपासैति'ठ, 'अतः सवेप्कारं शरीरं तह शान्तो मूखेपा- 
सीत' पि, पर् ब्रह्म हि करणवखं कायौवखं सृक्ष्मप्थूलनिद चिद्स्तुशरी- 
रतया सवद्रा सवाल्मभूत मिति च स्षपदयेव कषैष्टपरल्ममवयीयते । भ- 
तपरकशिकायाश्च (आङ्ृतयधिकरणन्यायेन .थकातधन्तमिधानसिद्धयधमाह 
सवभरक।रमि तीत्यवेतारितम् । पृत्तिङृतश्च सर खल्विति स्वमा बहेरा 
इति ग्याचक्षाणाः सवशब्दं विशिष्टपरं दर्शयन्ति । जिज्ञासाविकरणे च 
तच्वमाति विचारघदटे श्चतध्रकाशिका्या अतः सवदाब्दः कार्यीवस्यचिद क, 

चिच्छीरकपरम(तिपरः-तरक्षशन्दः कारणावसय वेचि द्विशिष्टपरः । एवघुभ- 



१३९ । ईशावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

यावद्यनिद चित्रकारिणो ऋण एकव सामानाधिकरण्यप्रतिपराधमिति काथ- 
फरणावखपरकार्येकसमस्य वक्यस्याथ' इति विस्पष्टमुक्तप् । 

नच त्रतीयः; ततत मां विद्धि मदातमक्ं विद्धौति माष्यस फलि. 
तकथनद्पत्वात् । अन्यथा "यथा क्षते े तत्ञविरोषणेतकस्वमावतया तद- 
प्रथविसिदध्तसामानाधिकरण्येनेव मिदम् । तथा चत्ं कषतज्ञ च मदि 
पणतेकस्वमावतया मदप्रपकिसद्धहत्सामानापिकरण्यमैव निर्देशे विद्धी 
भवदुपात्तेपरितनमाष्यमेव न सङ्गच्छते । ज॒हि विरोषणतापदनिदैशब- 
छत् विरेष्यल्वामावः स्पष्टः ] एप दृष्टन्ततयोक्तं ४ लस कषत्रहक्षामानाधि - 
करण्यं हि देवोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिष्पम् । तत्र च नाहंपदश्य जीवश्च 
रीरपरतव युक्तम् । देवादिशब्द्रनां पिण्डविशिष्टासपर्यन्तताया एव बहुशो 
भाषितत्वात् । देदासकाषेवेकदारिनां देवादिपदादेव त्िशिष्टप्रतीतिस- 
म्भवात् । अ्हराब्दस्यान्यस्य वा कष्यचिदामवाचिदन्दसख रारीरपयन्ततया 
छतापि प्रवोगादशनात् । अख माप्य पूर्व्ठोकमाष्यमाषितार्भर्ान्त- 
दशनपरतया पूषैश्ठेकमप्यि (सामानाधिकरण्येन प्रतीतिस्तु वस्तुनः शरर- ` 
गोत्वादिक्दालविेषणतेकष्वमावतया तद प्रथकिपद्वेरपपन्नेति माधिततात् 
ेत्रवाचिन एष विशिष्टपरताया मवगम्यमानत्वात् । अन्यथा गोश्चुङ्कादि 
शब्दानां गोरवरोक्ट्यादिभकारमुलेन प्रकारिपन्ततावत् क्े्रान्धस्यापि 
मकापिपवेन्ततेति. व्युदपादना्थमदृत्तगोतादिवदितिदटान्तवचनासाङ्गयम- 
सङ्गात् । महंशन्दस्यालश्ञरीरपयन्ता् स्वीकृत्य देवादिशन्दस्य शरीरमात्र- 
वाचित्वणनामिनिविशे देवोऽहं मभुष्योहं घटादिकं जानामीति ततत्यभा- 

` कृ्चितक्नाधाराहमथवोघकवचनार्थवधनासम्भवाच । अतो दृष्टान्त 
ऋभुः मकारिपयृन्तगमनमेषटपिति दा्ठन्तिकेऽपि तेतर क्षेलज्ञ 
हह! र नाल कफे परमं निरय ते वाचका; 
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शब्दा अविज्जेवविशीष्टपरमास्मन एव बाचकाः' इयव माषितामिति नेद् 

शरीरिवाचिनः शरीरपर्यन्तत्वे प्रमाणमिति । एवमन्यल्लापि मान्यम् । साघ- 
कप्रमाणामावश्च भवदुक्तङ्ृक्ञपरिरोधनेनेव दर्चितो भवति । वक्ष्यते च । 

यद पे विदचिद्वाचिशन्डानामप्रथकिसाद्धिसम्बन्धेन चिदचिद्विशिष्टप- ` 
रमालमपरत्वमिव परमस्मवाचिनामपि तेनैव सम्बन्धेन तद्विशिष्टचिद चिद्वाचि- 
त्वे नामरूपन्याकरणश्चतिरभ्यमिति ; तदप्ययुक्तम् । अप्रथकिसिद्धिसम्बन्ध- 
स्य परमत्निरूपिताधेयतायाशिदचितोः प्रामणिकतया वित्तमचित चः 
प्रति वृप्तिनियामककस्सम्बन्धपतेऽपि परमात्मनश्िद विनिरूपितचियताया म- 
परामाणिकतया तं परति वृत््यनियामकत्वात् वृत्यनियामकपम्बन्येन वैरिष्ट्य- 
स्य च स्वारसिकरानुभवविरुद्धलाच परमासवाचिनां तद्विशेष्टजगतरतवकथ- ` 
नस्य सहदयेः स्वीकपुमशक्यत्वात् । 

यदपि “इत्थ च नधः पमुद्रान्तःप्रविष्टाः समुद्र एव भवन्ति | प- 
छवरपुष्पफलशाखादिकं सवे इक्ष एपेत्यादयः स्वारपिकनिदेशा अपि ुख्य- 

` तयेव निरूढा भवन्तीति ; तत्र कः. पुनरित्थं चेति शब्दाः ? फ शश 
रिवाचिनोऽपि रारीरपयेन्तस्वसिद्धाविति, फं वा तद्वविशब्दस्य तदप्रधकिद्य- 
तथाचित्वसिद्धाविति ; न द्वयमपि युक्तम् ; नदीनर सयुद्रशरीरत्वस्य समु- 
द्रा्रथकिद्तत्वस्य चामावात् । समुद्रस्याचेतनत्वात् । नदीजरप्य पुष प्र- 
थरविंश्यततरातु › पश्यादरापि पवनकेगपरिक्षिप्यमाणतया रगरप्मातपश्चोष्यमाण- 
तया च प्रथकखित्तस्वात् । युख्यतया निीहस्ु अस्रव्क्ष एव खलविशे- ` 
षपरिच्छिननजरवाचितवात् समुद्रपदस्य, तत्त्वहैय च नदीञशेऽपि सम्प्रत्य- 
नपायादुपपन्चः । मास्तु वा पुरूयतया निवहः ; यदि ससुद्रपदं विक. 
क्षणजकरप्तमुदायव्चन स्यात् । ननु समुद्रपद्य समुदायवचनत्वान्नदी- 
जरुल्व च ततन षटकत्ात् षटक्षटितयोरापे सामानाषिकए्ण्याङ्गोकारन्पु- ` 
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ए्यतयेवं निर्वह इति चत् तावतेत्थं चाति शब्दस्य कप्तावदथ इष्टो मवति 
संमुदायवचनस्य षट कवाचित्व्िद्धा विति चन्नायमथः परतः । प्राक् सम- 

नन्तरं बाग्यानुपपादिततात् । दद्यनिवाहस्य पुख्यवासम्भवश्च व्यते । 

अनेन वृक्षोदादरणमपि ल्युदल्तम् । अता बाक्यमिदमिह न सम्बद्धार्थक- 

मिति | | | 

| यत्तु अहं स पुरुषासीव्यत पुरुषपदध्य पुरुषात्मकपरसे स ईति 

पदाथस्य पुरुषपदर्थिकदञ्चे पुरषे कथमन्वयः ? पदार्थः पदोधनान्वेते न 

त॒ तदेकदंरोनेप्याशेक्य शाठ्दान्तरपयोज्यप्रफारतामिरूपितविरोष्यताकतम्बन्धेन 
शाब्द द्विखावच्छिन्नं पति शब्दान्तरभयोज्यप्रकारताभिन्नविशेष्यतासम्ब- 
न्भनेपयितिः कारणमित्यल प्रकारतायाम प्रथक्सिद्धिसम्बन्धानवच्छिन्नलव 
निवेशनीयम् । अन्यथा गौरश्चेत्रो जानातीव्यादौ चैत्ादिपदर्धैकदेशे शरीरे 
गोराथन्वयानापत्तेः । प्रकते च पुरुषपदस्याप्रथकिसिद्धिसम्बन्धन पुरुषत- 
शिष्ट इत्यथकतया तत्सम्बन्धानवच्छिन्ञप्रकारतामिन्नापुरुषनिष्ठविरेप्यतेति 
न दोष इत्युक्तम् ; तत्रेदं वक्तभ्यम् । ययेवमणएथविसद्धि्म्बम्यानवच्छित्तल 
निवेश्यते , तष्टं नित्या गौरित्यादो गोते नित्यत्वान्वयापत्तिः । गौरल छ- 
पवान् जानातीत्यादो सूपेऽभेदेन गोरत्वान्वयप्रसङ्गः । अतोऽप्रथक्सिद्धि- 
सम्बन्वानवच्छिन्नलमनिवेरय गौरशचेत्ो जानातील्यादौ गौरे जानावीत्यत्रव 
गोरपदस्य सूपविशिष्टपिण्डविशेषटासपयन्तत्वमव स्वीकृत्य गोरपदारथैख वि- 
शिष्टस्य चेलपदार्थेन विशीषेनमिदमेवोक्ला विशिष्टयोरभेद्थरुऽसति बाधके 

विशेषणमेरप्यमेदान्वयन्युखत्तिमञ्चोक्ृय चैलरयैरस गौत निर्वीद्यमेति । 
अप्त एव “अयमात्मा जनन त्यतायशन्दस्यापि विशिष्टपरववं शरकाश्ािवत् 
त॒ जैवं परः ह्यत भारतम् । यल्येवे विरिष्ठवेषेण परमालसपर्न्तता ` 
विरोषणव्राचिनः चन्द्रस्य न पसम्वति, ततापि तस विशेषणस्य प्रकारमा- 
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तणतते पामणिकेऽपि यथावत् प्रथमतः समभिव्याहृतपदोपत्ति पमकारचि- 
रिष्ट एषान्वयः । पश्यात् तु सविशेषणे हीति न्ययन विवे चनेन परकोरे 
पयैवतानसम्पादनमिति नानुपपरिरि्ति। | 

यश्च शरीरवाचिनां शरीरविषयकनब्रत्तिन्ञानयपु्कमेव हारीर्युपस्थापकल- 
मिति › पूर जायमाने इतिज्ञाने शरीरस्य शरीरिणश्च यथाक्रम विदेष्यतात् 
तस्य पदाथत्वानपायात् गोरभ्येता/ जानाति, अहं स पुरुषोऽस्मीत्यत् च न् 
“पदाथः पदार्थनान्वेती'ति नियमभङ्ग इति वास्तविकः पक्षः ; सोऽप्ययुक्तः । 
एकस्तामभ्ीवियेषु वस्तुषु प्रथमतः प्रकारोपस्ापनं पश्चात् प्रकारण इति 
निबन्धस्य निनिब्न्धनलवात् । अत एव भाप्यङ्ृद्धिः नेयायिकमतनिरमिकल्पक- 
निरासे चश्ुरादिसामग्रया युगपदेव जत्यादिविशिष्टव्यक्तिप्रत्यक्ष्ुपापादि | 
अतः प्रत्यक्ष इव शब्देऽपि युगपदव प्रिशिष्टोपसिततिरिति न विक्चषणोपाश्चतेः 
प्रागभावित्वमसाकमिष्टम् । नागृहीतविशिषणाबुद्धिर्धरिषटे प्रवक्चघ इति वि- 
शेषणबुद्धः प्राग्भावितां जात्या व्यक्स्यक्षिपवादिन एव ब्रवते । वयं तु घै 
शिष्टबुद्धिवरेषणविषयिण्येव भवतीत्येष त्रवन्तो विशे राक्तिनेव स्वीया 
हेपपक्षमाक्षिपामः । शरीरवाचिनः शब्दाः शरीरिपर्यन्तवाचिन इति वाक्य 
स्य च ये परबुद्धया शरीरवचना सेऽसदुवुद्धया विशिष्टवचना हत्यवाधः । 
तथा च जक्षासा्चेकरणमाष्यम्, "आत्मप्रकारतया परतिपादनसमथस्तु 

शब्दः सदैव प्रकारतया प्रतिपादयती'ति | | 

वदप्यत एव गभीरायां नघां पेष इत्यादो पश्चा्छक्षणया तीरोप- , 
सितावपि पूर्वेपसितनधां गभीरपदाथन्वयः *सङ्गच्छत इति ; तदपि न 
युक्तम् ¦ युगपत् बतिद्धयविरोधात् भाथमिकरक्यर्थोपधिते$क्षणाकल्यने प~ 
क्षीणेन शान्दगोधपयोजकत्वायोगात् । अन्यथा गभीरायां नदोवर्तिघोषः 
भ्रद्धस्य राजमातङ्ग इत्यादिपरवागप्रसञ्ाश्च | ततापि प्रथगतेो युखूयविशे- 
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स्यतयोपधितनदीराजादौ गमीरकऋद्ध देरभेदेनान्वयस्य सुषचत्रतु । अतो 
गभीर।यामित्यस्य तात्पयग्राहकतं वा बोध्यत्तम्बन्धरूपलक्षणा वा समाश्रयणी- 

यमित्यन्येदतव् । 

यदप्यहं स पुरुषोऽसीत्यलेकदेश्चान्वयदोषपारहाराय पुरुषपदा थस्य 
भगवतोऽहंराब्दाथं जीवि तदन्तवौमित्वरक्षणतादत्मयेनान्वयवशनम् ; "स्त 

च सवे खस्िद जह्यः' 'क्षेवज्ञ चापि मां विद्धिः "विश्वमेवेदं पुरुषः" इत्यादा- 
चीदरातोदात्म्यनान्वय एव माष्यज्कदभिप्रत हतव्यभिघानं च, तदत्यन्तमम्दम् | 
भाष्यङ्कद्धिः खख्येक्यलक्षणतष्दास्यसेव स्ामानायिकरण्यानिबन्धनता- 
याः सनिभैरं साधितत्वेन सखभिप्रायस्य तेष्वारोपणस्यात्यन्तमयुक्तखातु । 
अन्यथा रत्वमधीत्यादावत्यन्तमिन्नयोर्जीवपरमातनोः कथं समानायिकरण- 

पदनिर्देहयल्वमित्यारक्येदेदयोपादेयभावासम्भवराङ्कापाद कमन्ाहरासमाधानं 
न परिगृहयु; । प्रत्दनविधायां च भममिवायुरख्तमिप्युपास्वे'त्यल मा- 

मित्यसेन्द्रमात्तपरत्वाङ्गीकारेण परबह्मणस्तदन्तयामिकतवरक्षणताद स्मथिना- 

नवयमेवाभिदष्युः । प्रतदैनेन पूवेमिन्द्रान्तर्यापित्वस्य ब्रह्मण्यनवगततया 
तथेवेदेदयोपदियभावोौचित्यात् छाघवाच्च । न च तथा भाष्यक्रद्धिरभिहित्- 

म् । “शाखद्ष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्! इति सूते जीवासवाचिनामहंल- 
म।दिशब्दानामपि परमालन्येव पथेवसान ज्ञत्वा-खात्मङरीरकं परमाला- 
नमेवेापांखतेनोपदिदेरेति रारीरवाचिनः शधरिप्थन्तताङ्गोकरेण पामाना- 

धिकरण्यनिवीहसयेव विहित्स्वात् । सुतक्रतश्य वामदेववदिति द्ठन्तय- 
न्तः यथा "अह मनुरमवमित्यादाषहमादिशब्डानां विशिष्टवाचित्व तथा प्र 

तद्नविद्यादिष्वपी' ति सवैर र्विंशिष्टवचनतामेव विस्पष्टयन्ति । महं मनुर- 
मवमित्यारौ विशिष्टकचनतैव रारणाभेति मवतैनेक्तम् । भत एवतरिव भाष्य-- 

'सवेगतादनन्तस्य स एवाहमवसितः । | 
-“ .. "मचः सर्वमहं सै मनि सवै सनातने ॥ ›. 
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उचिन्त्यस्ल एष सख्यसुद्धमो' हत्यारिवाक््य च्छायया य्तच्छन्दास्याम- 
चशब्दो विभज्यान्वेतव्योौ, सवबीतीन्द्रियभमाणसिद्धत्वद्योतनार्थो वा । 
पुखषः पुर्णत्व पृश्रसच्वादिगुणक सादिस्यवणेविष्रहाविधिष्टस्स्वैवेदप 
दठितानन्यपरपुरुषसकादिप्रसिद्धो महापुरुषः । रगो ऽहमस्मि अददष्दा 
ऽत्र जीषद्धारा तदन्तरष्त्मपथन्तः । अत पवास्मीतयपि भस्यग्रपसख- 

विदिष्े परमात्मनि विश्ाम्यति । "अस्यन्तम शइवस्येतावदेच हययुशि- 

म् । न पुनरस्मच्छब्दस्य प्रलयगारमद्धारा परमात्मपयन्ततायास॒च- 
मानेच्चत्तिः । पव तत्वमसीत्यादेष्वादिशाब्दो निवोद्यः। ततापि युष्म- 
द्यपपदेः समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः” इस्येताकदेव दि सयं 

ते । न तु युष्मच्छब्दस्य श्वाभेमुखचेतनद्धारा तदन्तसौमिपयेन्त- 
रवे मध्यमनिच्त्तिः । खोक तु अं त्वमसि, त्वमष्टमसीत्याद्यपचारे- 

शुदेदयानुखारेण मध्यमोत्तमयोव्येवस्था । तव्दनापि ज्यवस्थोपप- 
द्यते ; उन्ेद्यविषययोरे चाल युष्मदस्मच्छब्दयोरुपपदत्वेन सूत्रपवा- 
भित्रेतत्वात् । भाव्ये तु तत्वमासिनिरूपणावंसररे (नात्र किचिदुदि- 
इय किमपि विघीयतः इव्युकिरप्राप्तांश्निषेघामभिभाया व्यक्ता › उपः 
संहारत्वापपादनाव् । 

इति प्रहादवचनमुदाहरन्तो माष्यक्ृतः तल्लापि वचने विशेष्टपरतमिवाऽऽक- 
ख्यन्तीति तद्विरूद्धमेव भवतः स एवाहमित्यत्र स हति पदाथस् विंरुक्षण- 
तादास्म्येनान्वयवभशनम् । मत्तः सवमह सवे"मिद्युचरार्धेऽसच्छब्दस्य वि 

िष्टपरलावदयकतेन पृवीर्धैऽन्यथाकरणस्यायुक्तवाच । मव॑दुपाच्तासं भाष्य- 

सूक्तिषु न काऽप्यमिमत साघयति । कुत्रापि तादचतादातम्यस्य सम्बन्ध- 

खूपताया मुक्तात् । भटिक्रुण्डरूधिकरणमाष्ये च बिशिष्टवस्वेकदे - 
त्वेनेति पदेन पदस्य विशिष्टवाचितवे धोतितमेव । अपि चास्य भाष्यस्या 

शाविकरणमाष्यसंमरहूपत्वात् ततर च प्रकाशादिवत्तु नैवं परः" इति सूत 
' “अभेदनिर्देशास्सु प्रथकिसिद्धयनहं विशेषणानां विशचेष्यपर्यन्तत्वमाभिष्य मुख्य- 

त्वेनोपपचन्ते । '“ततत्वमसि' (मयमातसा नद्चेत्यादिषु तच्छव्डन्क्षदयब्दवत् 

खमयमासति शब्दानामपि जीवद्चरीरकनद्यवाचकत्वनेका्थीमिधायकला- 
18 7 ` 
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ये पुनस्तत्वमालि, सोऽदमस्मील्यादिषु का्चकारणोपाध्याकार- 
विधूननेन निर्विशेषखरूपेक्यं चाक््यवेद्यमाद्धुः, तेषामसिवदस्मिरयि 
स्रण्डकः । श्रोतयैञुलन्घातरि च युष्मदस्मदी शि परित्यक्ते । न 

' छासिना कदिचत्यतिवोचनीयः; न च कदि चदस्मिना विरशिष्याजुखन्ये- 
यः । किदरूननीयोपाधधिषयच्युत्पत्तिमच्छब्दसश्निधिमाल्नोपजीवनेन 
छ चित्मध्यमोत्तमसस्पण्विरिति चेत्- ततो बर्मपरिव्यकथच्र्तिनि- 
मिचमस्माकं निषेदणमसुसखतम् । सन्मावस्यांश्िर्ना ऽशद्धय विशिषटता- 

-प्रतिषादन क्दतामपि › सन्मालकिवक्चायामध्र वाक्ये त्वमदम्भावा- 
-योगात् .› स्वता ऽदन्ताविदिष्धं छदिति विद्िषटविवकश्चायामपि प्रथम- 
पुरषोपनिपातप्रसङ्गात् , ठदययोश्च युष्मवस्मदथैयोस्बत्पिण्डस्चि म- 
णिक इव घरशयवाकारयोः सदेशाभरूतेश्वयकारेऽपि समन्वयायो- 
गाव् , त्वमहमथयोः खन्ताद्यकारस्य निव्यप्रतिपनलतया विदोषतोऽ 
निदंदयत्वादनचुखन्धयत्वाश्च न क्थवचिद्पि तन्वम सोदह.ऽमस्मी- 
त्यदेनिवोदः शक्यः । दष्टिविचेस्तु मोक्षाथषिद्यास्र वेदान्तवेदिना 
नाङ्गीक्रियते । यद्यप्यन्न “त्वं खजाऽसि, खं राजा.ऽस्मी' व्यादिवत् 
ताद्घीन्याद्यपचारविवश्चया मध्यमोत्तमयोः सामञ्जस्यम् ; तथाऽपि 
लोकवेदयोः चेतनपयन्तदेवमनुध्यादिव्यबद्ारन्यायेन जातिगुणष्द्- 
गतिलाभाव्तदुपेश्चा । नन्वेव पुरुषाख्यस्येतरात्मसामानाधिकरण्य- 
शं परित्यज्य "योसावसखौ पुरषः सरो.ऽहमस्मी' ति परिद्यद्धस- 
रूपमालाजुखन्धानपरयिद् चाक््यमस्तु ; मेवम् * तत्वमाचे, त्व वा 
खदमस्मि इत्यादिषु तदजुपपचेरव्रापि वत्समानन्यायतया तथैवा.ऽ 
खखन्घानस्यो चिव्यात् । अद्यात्मकोऽहमास्मि इति परविधाङ्गभूत- 
स्ात्माचुसन्धानंपरत्वेऽपि तच्छब्देन ताद चघीन्यादिकं खक्षणीयं 
स्यात् ॥ १६.॥ । 

"षिषश ० 

दिति विस्पष्टे विशिष्टवचनत्वस्य मापितत्वात् खखूयैक्यलक्षण तादात्म्यमेव 
सामानाधिकरण्ये निबन्यनामेति. द रिततवाद्धवदमिमतवाधकलवमेव । 

छृत्लस्य जगतो ब्रह्मकाथतया तदन्तर्यीमिकतया च तदासकत्वैनै- 
ऋ््यादिति जिज्ञसाविकरणमाप्यऽपि. बक्षकार्येतय। प्रयोज्यदिक्यय खस्य - 
केयरूपत्वात्तदन्त्यीमिकल्वनिबन्वनमैक्यमपि समानाधिकरणपदद्वयस्य विि- 

> ५- 
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परतया खस्पेक्यरूपमेवोवितम् । भस्य माप्य श्चतप्रकारिकायामप्र- 
थविंसद्धत्वख्यक्यपरतया योजनान्तरस्य छृतववेऽपे न समानाधिकरणवावचेषु 
तादयतादात्यस्य सम्बन्धतागमकत्वम् । समानाधिकरणश्थरे विशिष्टपर- 
खल्युत्पादकमाष्यविरोधात् । | 

'तदिदं शरीरात्ममावायत्तं तादात्म्यं सामानापिकरण्येन व्यपदिद्य- 

त' इति पुराणघट्माष्यऽपि श्चरीरात्भावद्पमित्यमाक्त्र आयत्तमिति 

माषणात्तदतिरिक्तं शशरालमावगप्रयुक्तविशिष्टवाचित्निबन्धनं खद्यैक्यरष्ष- 
णतादात्म्यमेव विवक्षितमवमम्यत । | 

अश्चाषिकरणे च जीवस्य ्र्मांरात्र एक्यनिर्देशस्य हैतुताभिधाने का 
एक्यनिर्देशस्य तततवमसीत्यादिषूपलामिधाने वा जीवोयं ब्क्ष्णोरा इत्युक्तिवी 

कथं तादृशतादासम्य सबन्धं बोचयतीति न विद्मः । तदाधिकरणमाष्य 

एव विशैष्टवचनत्कण्टोक्तेः प्रा्दशिततात् । 

(तमः परे देवे एकीमवती"ति रत्या प्रथकितिद्धयनरहसबन्वविरोष- 
सकत्वरूपत्वकथनमपि न युज्यते । भवदमिमतस्याप्रथक्सिद्धलश्ैकत्वसय 
तमसि तत्काथपपश्चे च परर दैवं प्रति सध्रदैव वक्तव्यत्वेन प्रख्यदश्चावर्णित- 
सेकीमावस्य मवद्मिमतस्य चेकरूपत्वामावात् । तल श्रत एकीमावस्तु 
अयःपिण्डसप्क्तनङ्ष्यव पूववत्स्प्टोपरुम्भवसथाप्रहाणनात्यन्तसुक्ष्मासखा- 

न्तरापत्त्या देवे संवध्यमानत्वूप इष्यन्यत्त व्रष्टव्यम् । 

अविमागनः दष्टत्वाधिकरणमाप्येऽपि खयमेव विशिष्टपरतया यखापि- 

तानां तत्वमसीत्यादीनामुपादानाद्विशेष्टवाचित्वखयापकसय अवखितेरेक्षे ` 
काराङ्ृत््ः' इति सुतस्य षरणात् तत्मकारभूतमिति जीवस्य प्रकारतायां 

बरह्मणः प्रकारितायाश्च कथनेन विशिष्ट वाचित्वबोधनाष्वाह ब्रद्मासीत्यदटश- 

ब्दस्य विंशिष्टपरतमेवाभिमतं लक्ष्यत इति न रिश्चिदनुकूकम् । 
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यत्तु भिन्नप्रवृत्तिनिगित्तानां शब्दानमिककिर्थं वृत्तिः सामानाषि- 

कृरण्यमिलत्रकश्ब्दा एफत्प्थकितद्धतवसरूपमपीति; तन्न; खहपक्यरक्ष- 
ेकतस्येव माष्यादिषु प्रपञ्चितत्वात् । भिन्परवृत्िनिरितानामिप्यतं मिन्न- 
पदस्यान्योन्यामावरूपमेद वदथकलवनेकराब्दस् तादरमेदरादिलषूपखद्ये- 
वृयवदर्थकफत्विव वक्तव्यत्वात् । प्रथक्िद्धवह्पभेदश् चालाविवक्षितलात् । 
शान सयमकाराः घरवद्प्न्यमित्यादो ज्ञानलयपकाशत्वष्डव्यलादिरूप- 
्रवृत्तिनिमिततप्रथक्सिद्धयभवेन सामानाधिकरण्यामावप्रपङ्गेन तस विवेक्षितु- 
मराक्यत्वाच । तेन शब्देन तख शब्दस सामानाधिकरण्यं नाम तच्छब्द 

परयोज्यविषयतानिंरूपितामिदनिष्ठसंसगतानिूपितविषयताप्रयोजकतमेव । 

सत्र चामेदः सख्यक्यमेव । भप्रथक्िद्धवस्याप्यभेद फंदाभते आमि ज्ञा- 
नै परमासि जगत् , जगातै परमालेत्यादावप्रथक्सिद्धत्वसेव सकतम्यधतेन 
सामानाधिकरण्यन्यवहारपरपङ्गात् । श्छ पोतं जानातीध्यादिनि्बीहाय च 

न ख्येक्यातिरिक्तमेकत भराद्यम् । तत्र रांखकिरष्यकपीतप्रकारकफक्ञाना- 
श्रय इति बधे स्यपि अह स पुरषाऽ्त्यादावसीत्यनेनानिितपुरूषप्दा- 

्थ्याहमिप्यनेनाप्यन्वयस्य भवदिष्टतया तयैव रीत्या शखपीतपदयेर्मिथऽ- 

न्वयमप्यङ्गीत्य रोखपीतपदयोरमेदप्त्बन्धावगाहिबोषस्याप्यज्ोकारात् । 
न चैवमपीति शख पीतबोधजननाद्राक्यप्रामाण्यपसङ्गः । परकीयभम- 
ज्ञानबुबधिषापूं प्रयुक्तेन तद्ोवनेन च प्रामाण्यछानिवा्यलात् । 
भपीते पीतज्ञानं रब्दातिरिक्तममाणाद्षि शव्दादपि अन्तस्य म्महूप- 

मभ्नान्तस्य चाहायख्पमिष्यते । न चाहायः शाब्दबोधो नातीति चे- 

क्वम् , वैमाकरणादिमिसतदभ्युपगमात् । मस्तु वा तत सामानाभिक- 
रणम् । विरेषणबिरेष्ययोः परस्परान्वयखकल एव तदङ्गीकारात् । समान- ` 
विम्तकिलरादिकं पुनम्ान्तकके शेवः पीत इति व्यवहार दष्ये ! तद्वि 
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केष्यकत्रविशिष्टज्ञानविरेष्यकाभेद सम्बन्धावच्छिन्नत चिष्ठप्रकारताकल्वप्रकार - 

करेय तद्वाचिपदसमानविमाक्तिकत्वादिेीष्टतद्वाचिपदस्षमभिम्याहारज्ञानये- 
व कारणत्वमनुभववरारस्रीकतन्यमित्ति । अथ वा यल शख श्ुङ्ख जाना- 

ति दख पीते जानातीत्यादो विशेषणविरेष्ययोः प्रथक्एथक्नानात्यर्थज्ञाना- 

दावन्वयः भरतीयते तल विदशेष्यविशचेषणनिष्ठ विरोप्यतप्रकारत्नयोर्निरूप्यनिख- 

पकमावोपि खी क्रियत इति न कथ्िदहोषः । | | 

अतः खसख्येक्यरक्षणमेकलमेव सामानाधिकरष्ये निषरन्धनम् । 
सन्यथाऽप्रथक्सिद्धत्वदिरपि सामाना पिकरण्यप्रयोनकेकत्वपदार्थत्वाश्नयणे अ~ 

भिमीणवक इत्यादावपि अमयादिपदे गोण्यादि न खीक्र्तभ्यं स्यात् । सा- 
ददयादिसम्बन्धेनासयदरमांगवकाद्ाबन्वयसम्भवात् । एवं रजिव पुरादहिवः राम 
एव सु्रीव इत्यादावपि भाव्यम् । न च साददयस्य भेद्गभत्वात्सादृश्यज्ञनि 
भेदज्ञानस्य नियतत्वेन न सखमानविमक्तिगम्याभेदज्ञान सम्भवतोति वाच्यम् , 

अ्रथकिपतद्धतन्ञानेऽपि भेदज्ञानस्य नियतत्वात् अभिनत सत्यप्रथक्िसिद्धिस्नम्ब- 

न्ेनान्वयासम्भवात् 1 अन्यथा घटाप्र्थविक्द्धो घटः घय धट इत्यादो. तथा 
बोषप्रसङ्गात् । अत एव 'भेदन्यपदेराच्े' त्यत्र “य यादित्ये तिषठन्ञादि-. 

दिल्यादन्तर' इति शरीरशरीर्माववोघकं वाक्यमुदाहते ष्ये । योऽसौ 
साऽदमित्यहमर्था्रथकितद्धतयाऽऽत्मत्वेनोपासनेऽपि परथमात्मानं प्रारतारं च 

मलवति' अतघ्रथक्तवानुसन्धानं रक्षितं भवतीव्यप्यातलोपासनाषिकरणे भा- | 
पित्तम् । किं च तादात्म्यं हि तदन्तथामिकत्वम् । तच शरीरासने- 

भज्ञाममन्तरेण- कथमिव सम्भवति । अथान्योन्याभावरूपमेदज्ञने. सत्य- 

प्यन्यादशभिद ज्ञानं न न .सम्भवर्ीद्युच्यते तद्यिर्माणवक इत्यादो साददय- 
चरादन्योन्यामावन्ञनिऽपि तच्च सम्मवपतोऽन्यादल्चामेदस्य ज्ञानं 8. न सम्भ- 

वेव । एवं च यावन्तः छमनाधिकरण्यव्यक्दाराच्च वामापि मुख्यत्वस्- . 
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म्भवात् चोरः स्थाणुरित्यादो भरोप्यत्मपि तादात्म्यं स्यात् | सेयं दीप- 
ज्वाख्त्यापि सख्यप्रयोग प्वति सोऽये घर इत्यादिकमपि तथवेत्ति क्षणमङ्क- 
वादिनो बोद्धस्य नं प्रत्यभिज्ञया भङ्गः स्यात् । अतोऽन्योन्यामावरूप- 
भेदामाव एकत्वमेव सामानायिकरण्यनिबन्धनम् । न पुनरभििर् विदारण 
इति मेदः प्थक्स्थतिरभेदोऽग्रथकिस्यतिसतदेवेकत्वनित्याद्चच्यमानमेकतमपि । 
यक्टि पुनरेको घर हत्यादावप्रथक्स्थितत्वमेकलवं प्रतीयत इति पुष्पितो क्क्ष 
इत्यादो तादरम प्रथस्थितत्वमेव सम्बन्धः, तं शचरीरावयवानां ब्रक्षावयवानां 
च मिथः प्रथक्स्ितस्वामविन उदरं वक्षः, वक्षःकण्ठः, कष्रशिरः, मूर स्क- 

न्वः, स्कन्धः शासना, श्ाखा पणमित्यादिसमानाविकरणव्यवहारपरसङ्गः 1 

जथ सयुदायनिष्ठमप्रथाक्सद्धिसम्बन्धेनं स्वघरितत्वमवेकत्वेम् । पुषितो ` 
वृक्ष इत्यादो पुथित्तावयवघरितसमुदायो वृक्ष इति बोध इति चेतु ताह 

जं स पुरुषोऽसीत्यतत भङ्कते पुरुषरूपावयवधरितसञदायतस्याहमर्थे जीवे 
बाधान्न सामानाधिकरण्य स्यात् । अथ तदनुरोधात् कवकराएटथक्सिद्धल्रमपि ` 

सम्बन्धः, तद्येदरं वक्ष इव्याधापतितादवखयम् । कं चेवं शिरःशरीरं, शिरः 
पाण्यादित्तमुदायः, श्चाखा बक्षः, शाखा मूरुस्छन्शखादिसमुदायः; ` वन्तु 
पटः, सासा गौरित्यादिन्यवहारपरसङ्गः । सम्बद्धावयवसङ्कासवृ्तिसमुदाय- 
लमेकत्वमित्यप्ययुक्तम् । एको घटः एकः पटः एकः सङ्घातः अयमेकः 
समुदाय इत्यादौ ससुदायत्वस्थेव तत्तत्यदभवृ्िनिमिचतयाः एकपदस्यापि 
तद्थकले धणे घट इतिवच्छनब्द्बोषानापत्तः । अतः पुष्पितो इक्ष इत्या- 
दो पुष्पितपातिपिक पुष्पवदवयववटितपरमेव । मषीरान्छितः पट इत्य 
त तु रान्न नामेकदेशचे विरक्षणवस्तुसम्बन्ध इति रान्छितश्ब्दः संयुकै- 
कदेशवदथक पवेत न थमपि तदुदाद त शक्यम् । सयुदायषरकैकदेश्े 
तादशषिषषणसद्कवमात्रेण तार्श्न्यवहारो न सम्भवतीत्यपि न । परेक~~ ` 
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। शि मि मः पेणा वायि दे प्ण नेहे 

दद्ध द्ण्वेऽपि परो द्ग्ब इति व्यवहरसद्धावस्य भाषिवलत्रात् । अत एक- 
देशंशृ्तिविदेषणाश्रयत्वमापि समुदायस्य भतीतिबरुसिद्धम् । न॑ चेवं प्राथ: 
चीजर्द्वयं गन्धवदिति व्यवहार पादनीयः ; भवन्मतेऽपि गन्धवद्धारितस- 

मुदायवृपिस्रमुदायत्वद्धेपकत्वस्य तंत्ान्याहितचेन तदापत्तिसम्भवात् । अप्- 
धक्सिद्धिसम्बन्वेन सम्बद्धावयवस ङ्का तत्वमेवेकल्वमिति चेत्त् । ताहि तथाविष- 
सद्धतिकदेशे विशेषणसद्धावमा तेण तादशन्यनह।र एवासमिस्स्वीक्रियत इवि 

न किच्छ । किच्च यदप्रथक्सिद्धलमेकरब्दमुख्याथः , तर्डप्रथकसिद्ध- 
प्ववयवेषु इम एक इति भ्यवहारस्स्याव् इमेऽप्रथकविसिद्धा एति व्यवहारवत् । 

नन्वत्र फिमेकशन्द एकवचनान्त उत बहुवचनान्त इति चत् फं तावता 
यथेकशज्देनेकवचनान्तेनेव मान्यम् , तां तथेवास्तु । यदष्रयकसद्ध- 
वाचितवेन सख्यावाचिलामाबाह्यहुतवे युक्त , ताईं तथेवाते । यदयप्रथ- 

क्सिद्धावयवधरिततसमुदायत्वमेकराब्दा्थः , ताद सवे खल्विदं ब्हयत्यादि- 
व्यवहरिऽनुपपन्नः । किं चैको घट हत्यादावुच्यमानमप्रथकिद्धत्वे क 
केनेति वक्तव्यम् । न तावद्यथा परमात। चिदचिद्धयां चिच्च देहेन या- 
वदाधेयस्म प्रथाक्सद्धः , तथा घटः केनचिद प्रथविंसद्धोऽस्ि । घषटरपस- 

धवयवास्तु कदाचित् प्रथगपि स्थातुमरुमित्ि न तेषामणप्रथक्सिद्धत्वम् । अ- 

तो धारणाकर््णयेोग्याषेङक्षणसंयेगविदयेषर एव तलावयवानाम्् , न पुनर्न 

वैश्वरयारिव तारशमप्रथक्सिद्धत्वम् । | 
यत्तु एवे तादत्यसम्बन्धेनव सपैत् बोधसम्भवेऽपि परमात्मवाचिः 

शब्दाभयेगिण "अहं मनुरमबम् , तं एथिव्यत्रवी, दित्यादिचि द विद्धाचिमात्र 

प्योगनिर्वीहयिव शरीरवाचिनां दरीरिपरथन्तत्व माषित्तमिति, ततताच्यते ; 
परमात्मवाचिशन्दसद्धावसथकेऽपि भाष्यङकद्धिः स्वन विशष्टवाचित्वस्य म- 

पततनेदशवाकयमानि स्कोचकल्पनस्य तद्वरदरलात् । श्रहादश्ालि दै- 
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त्यानाच् , रसोऽहमप्डु इत्यादिषु मवदुक्ततदन्तयीमिकल्वद्पतादरम्यस्यामा- 
वेन प्रहलादरसदिः परमात्मनि तथाऽन्वयासम्मवेन तलापि वि शिष्टवाचित्व- 

सयार्व्यकतयेदराखरूमातपरतरोक्त्यसम्भवात् । न च प्रहकादादिः परमालमनोड 

न्तयीमी । न चैकल्वमण्रथकिसद्धलरूपभस्स्यवेति वाच्यम् ; अभेदतादाग्यक- 

त्वशब्दानां सर्वेष मदथवाचिल्वं तस्व प्ामानाविकरण्यमयोजकत्वात् अन्य- 

था तादृशखले तादात्म्यं नास्तीति वचक्तव्यत्वापातात । एवमहं स पुरषो$ 

स्मीत्यादौ भवदुक्तताद त्म्यामावाद्पि सवत विशिष्टवाचित्वमेव खीकतेव्यम् । 
न ̀ चाहमर्थे पुरुषान्तयामिक्ररेवरूपं पुरुषतादात्म्यमस्तोति वाच्यम् । तथाऽपि 

युरषऽहमर्थतादात्म्यामावात् । समानाधिकरणवाक्य हि नीख्सुत्यरूमित्यादाव- 

्शयेर्मिथस्तादात्म्ये मिथ एकत्वं मिथश्ामेदः पतीयते । मतो यत्रैकत्वभिद- 
-तादत्म्यिनि मिथो भवन्ति तत्रैव सामानाधिकरण्यम् । तच स्वदूपेक्य- 
खक्षणेकल्ाश्चयण एव मवति । अथोच्येत--तादात्म्य नाम न कवर तद्" 

न्तयामिकत्वम् , तच्छर।रकत्वमपि । अतो जीवन्रह्मणामिथ एकरूपता- 

दातम्यामविऽषि बरह्मणि जीवशरीरकत्वख्यतादास्मयं . जवि ब्रह्ान्तयीधैकत्व- 

ख्पतादात्म्यमिंति प्रयोगानुसारेण स्विषतादात्म्यमहणे कवैन्यम् । एवं 
च प्रहलदश्चासीत्यादौो तच्छरीरकत्वरूपतादात्मयेनान्वयः । रसोऽहमप्त्ि- 
त्यादौ तदाश्रयप्रथक्तिद्धत्वखूपताद स्मयेन तत विशेष्टवाचित् नोपक्षित- 
भिति ; तहि प्रयोगानुरोधादह मनुरभवमित्यादौ यथायथ स्वाश्रयपरमालमा- 
धथक्सिद्धत्वादिसम्बन्धस्येव सुवूचत्वेन कुतापि विशिष्टवाचित्वे नपिक्षितमि- 
ति भाष्यस्य द्च एव जछाञ्जरिः । . अता यथाकथाश्चित्तादाल्यकल्पनं 
प्ररित्यञ्य स्वख्येक्यमेव भाष्यङ्कत्सम्मतं युक्तिसदं स्वीकर्वव्यमिपति । 
~ -“ . यत्पुनरहं स पुरुष हत्यत पुरुषशब्दस्य तदालकपरत्वे वा तदथस्य 

तदाञ्रकिनात्ये छ सत्येव. कल्याणतमरूपदरीनाधिकारजापनं छते , अङ्गः 



आचायेभाष्यतात्पर्यक्षमे तम् . १४५ . 

तीति ; तत्र तदुज्ञापनाऽपम्भवः, अहशब्दस्य विरिष्टपरते वाक्यषङ्गतिशच 

प्रगिव वर्णितो । किच्च पुरूष श्यल्य पुरषातसकः पुरुषन्चरीरभूत इतिं विव- - 

कषितार्थो न वाच्यार्थो मवति । नमदूपव्याकरणश्चत्यायवम तनियमेद्य - 

तद्वाचिशब्दानां तच्छरीरवाचित्वमित्येवरूपत्वामावातु । तथा सति चिद्- 
चिद्राचिश्चब्दानां ब्रह्मपयन्तत्वासिद्धः । रारीरदयरीरभावस परं माननियमे 

जातिगुणवाचिनां विशिष्टक्चनस्वे न क्रोडोक्र्तं मवति । तसाद्वाचिसब्द- 

स्प तद्थाकेतद्धवाचिखमित्येव नियम इति पुरुषशब्दः पुरुषाप्रथाकिसद्ध- 

परः । तावता त्नियाम्पत्वादिकफं न कण्डोक्तम् ; नियाम्यस्येव नियन्तु- 

रप्यष्थाक्सद्धतवातु , नियन्तृनियाम्यमावाभवेऽपि जतिगुणतदाधाराणां सु- 
खदुःखादिगुणतदाषारातमनां चाप्रथाक्सिद्धित्वाच्च । तस्मात् प्रमाणान्त- 

राटोचनया वा रुक्षणयेव वा तादरे।ऽ इह ज्ञातभ्यः स्यदिति निष्भयोज- 
तमेतत् । मस्राकं पुनरहं शब्दमेव विशिष्टपरमाचक्षाणानां विशिष्टे बरह्मणि 
प्रकारविधयाऽहमर्थमनि वस्मकारवेकल्मावता तत्परतन्तता स्पष्टमनुस- 
हिता भवतोति युक्छतसेतत् । अते भवदुक्तरीत्या बह्यादिशब्डानां बह्चा- . 
परथक्िद्धमालाथकलात् तदन्तथोपिकलरूपतदासकलवाचित्वाभागान् क्षेत्रज 
चापि मां दिद्धौत्यादो मदातसकमित्यादिभाण्यं भवद्धिरापे पङितकथनदूप- 
मेष्टव्यम् › रक्षणयेव वा निवंञ्चनिति न तादश्चमाध्यस्य तादशा्खक्ततवग- 
मकम् । अत एव च ब्रक्षामकाऽहमसमीति-तादधीन्याद्कि लक्षणीय 

स्या'दिल्याचायपार्दमावितमिह घुतरां साधु रक्ष्यते । अपृथकरििद्धवाचित्व- 
पक्षेऽपि पुरूषापुथक्िद्ध इ्येतावत एव समात् धरम पुरूषपरतन्तत्वतन्निया- | | 

म्यतादिभवद्पेक्षिता्थख रक्षणयेव रम्यत्वात् । । 
यञ्च तत्वमसीव्यादाविमं निबाहसुपेक्ष्य महता भन्धेन माप्यक्ृद्धिस्त- 

शब्दस्य विशिष्टपरस्वाश्रयणमेकविज्ञ नेन स्ेविज्ञनपतिज्ञोपपचये,. कायैकार- 
19 1 
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णयोः खस्पेक्यस्य तल्मकरण प्रकरान्तस्योपसंहारः क्षम्य इत्यादोथनति क- 
स्पनस् , तदप्यनादरणीयम् । तत्त्वमर्षीत्यस्य एेतदात्म्यमिदं सप्रमिति 

कौक्यप्राप्ता्थानुवादरूपसश्च विशेष उपसहारात्मकलस्य माष्यङ्ृद्धाषि - 
तत्वेन रेतदात्म्यमिदं सवैमित्यत्रेव त तदात्मक इति भप्िरीयेवानुवादस्य 
युं्ततरत्वात् । पेतदात्म्यिति वैयधिकरण्यनिरदेशेऽपि सभ्सिल्नगति पर- 
मसिक्यंमेकविनज्ञानेन सविज्ञानप्रविज्ञोपपचिश्च यथा मवतक्तथा त्वमर्थं त- 
दात्मिकत्वान्वयेऽपि शरीरासमावावगमे साति राकतो नामद्पन्याकरणश्चत्या 
च विशेष्टवाचितवज्ञानात््वम्भगतपरमातमखसर्येक्यपतिज्ञोपपत््योः सम्मवादु- 
देयो पादे यभावासम्भवक््कावकाडशमरद विरिष्टवाचित्वपक्षस्या लीकतेम्यतात् 1 
राघेन तादास्म्यसम्बन्धनान्वयस्याम्युपमन्तन्यवाश्च । सतोऽन्ययोपपादने 
रू सामानाधिकरण्यं न निर्वहति, परमत इव रक्षणेवापययतेत्यव विशेषट- 
वाचित्वं त्त खीकर्व्यामेति माष्यश्ृतामारय इति न कुतापि बिशिष्टवा- 
चितामनङ्गोकृत्यान्यथा निर्वाहो युक्तः । उपनिषद्वाष्यकृतां कचित् कचि- 
दपुथक्सिद्धयोः सामानाधिकरण्यसम्मवकथनमापे रुक्षणया निर्बहिऽपि आ 
ल्यन्तरादयबधिन परमाव तस्य ज्यायस्तन तावतैव परमुखपिषानं भव्रतीचय ~ 
भिभायेण ; न पुनमीष्यविरुदधघ्य खख्पक्यातिरिक्तस्यापि सामानाधिकरण्य- 
निवीहपष्षस्य सम्मत्यति ध्येयम् । 

| | हदमतावभेयम्-- तत्तदभवाचिव्दानामपुथकिपिद्धिसम्बन्येन तत्त- 

द्थीश्रयवाचित्ववत् तेन सूम्बन्धेन ठत्तदथविरिष्टतचदायेयवाचित्वमपि 
यदि स्वीक्रियते तां षरपटादिशब्दानां व्यक्तिमन्वरेणाक्ृतिमालश्य विरोष्य- 

तयोपख्थापनमपि शक्त्थव स्यात् । तथा च घटवत् द्र्यमित्यादावपि षत्व 
वतु द्रन्यमित्यवे बोधापत्तिः । एषं घटो जतिरिति व्यवहारः स्यात् षय- 
विधा ततदपुथविसद्धा्थंक्सात् } कम्बुीवादिमरत्वं धटः , साक्नाद्धि- 



भचाधमाप्यतप्रस्स्मेतस् । १४५७ 

मत्वे गोः,. बाल्य डित्थः, यौवनं धित्य इत्यादि च उयवहतैव्यं पसजति । 

एवमात्मादिद्न्दानामपि वत्तदपुथक्िद्धाथक्षतवाव् देह स्मा देहो जीव 
इत्यादि च स्यात् । शरीरवाचिद्यब्दानां शथरिपर्थन्तत्वे शररमलिति प्र. 
योगापत्तिरित्यादोक्य शशैरादि ब्दानां निष्कर्षकश्चव्दत्वात् निम्कधकख्न्दा- 
नां च ,विशिष्टवाचित्वानम्युपगमान्न दोषु इति माष्यकृतां पश्िरोऽकिञ्चि- 

कर एव स्यात । तेषां विशिष्टवाचित्वरामविऽपि सात्मादिशब्दानामपुथ- 
किसिद्धवचनतवेन ताहशप्रयागप्रसङ्गतादवस्य्यात् । न चालमादिद्यन्दानाम- 
पुथक्सिद्धवोचित्वामावः खुवचः । यमात्मा ब्रकषत्यादौ दशनात् । न चं 
तेषां शब्दानामराश्रयवाचिसामानाधिकरण्येऽपुथक्रिद्धवाचिता, षर्मवाचिस्ा- ` 
मानाधिकरण्ये ठु न सेति स्वीक्रियत इत्ति चंक्यम् ; अदं स्र पुरुष इत्यादौ 

पुरुषपदस्य अतिविदं सषैमित्यतासशब्दस्यान्यस्य चेवमादेराश्रयवाचिसामा- 
नाधिकरण्यामवेनापुथक्सिद्धवावित्वा्म्भवप्रसङ्गातु । तथा च विवक्षिता- 
सिद्धिः । न च ख्विदम्परलाभिसन्विपूकमन्वययेग्यपदसममिन्याहरिणं 
प्रयुज्यमानोऽपि यर्दशन्दो यस्ययस्य कदाचिदनुपस्थापकः, तस्य शब्द- 

स्य तसिच्थ शछिरिति विपश्चिता वक्तु शक्यम् । | | 

| ननु यथा केषांचन शब्दानां शरीरमाङक्ृ्िः गुणो रपमित्यादीनां 

नियतनिष्कर्षकलेऽन्येषां , च गो॑नुष्यो देवे यज्ञदत्त इत्यादीनां पिण्डविश- 
छजीववाचितया नियतानिष्कर्षकस्वे च सत्यप्यनियतनिष्कर्षका अपि दृब्दा 
अङ्कीक्रियन्त । अत एव कवचिनिष्कर्षेण, "यः प्रथिव्यां तिष्ठन्", भयोऽप्सु 
तिष्ठन् "यसतेजा्षे तिष्ठन् श्यादिनिदेशः; भनिष्करषेण च. परमात्मपर्यन्तत- 

या, (तत्तेज रक्षत ता आप रेष्षन्त, तं प्रथिव्यत्रवी' दित्यादिश्च सङ्गच्छेते ; 
तथाऽऽसादिंशब्दा अपि कविदषथक्सिद्धपयैन्तवच्रनाः कचि निष्कषैका 
एवेति स्वीकरैभ्यमिति चेन । वैषम्यात् । अनियतनिष्कधकता डि शब्दानां 



१४८ दशावाखोपनिषद्वाप्यम् | 

शकः पटः पटस्य शुद्ध इयेवमदिपमेगद्धविध्येन परगृह्णते ततर च नान्[- 
धकहयीदिशब्देष्विव काधित् फिशिदथषिवक्षया प्रयोग उपपद्यते | न पुन- 
विवक्षायां विथमानायामपि शरिक्षितार्थावाचित् तत्र खीकुः । इह पुन- 
रपरथक्तिद्धपयैन्ताथविवक्षायामपि बाल्य देवदत्तः जातिधटः शीसामेया- 
दि न शक्यते पयोक्तुमिति कथं तत तस्य शक्तिः £ येऽपि रसगन्धादिश- 
दाः स्वाशरयद्रम्यपयम्ततारहिता निष्कपैकागोऽपि परमालवानिपदपामाना- 
धिकरण्येन "रसोऽहमप्सु कन्तिय पुण्यो गन्धः परथिव्यां चे यवे युज्यमानाः 

परमालपयैन्ते विशिष्टवचना एव स्वीक्रियन्ते । तथा च सर्वेषामपि श- 

म्दानामप्रयाकसद्धषर्मवाचिनामङ्घत्यधिकरणन्यायसि द्धस्य धर्मिपयन्तवाचि- 
ख रसादिशब्देष्वपवादः क्रियमाणो न सर्वैषर्मिविषयः क्रियते, $ तु पर- 

मासव्यक्िरिकतदर्व्यविषय एव । एवं च धटपरादगब्दाप्साक्षादरम्परासा- 

धारण्येन स्वनिखपताप्र्थविसद्सम्बन्धेन घरत्वपटत्वाघाश्रयवचनाः । देव. 

मनुष्याददाब्दा आपे पुमान्न दैवो न नरो न पडयुनं च पादपः । शरीराक- 

विमेदास्तु मैते कर्मयोनयः इति वचनघकेन यदि पिण्डमत्रक्वना जपि 

भवन्ति तई पाक्षात्यरम्परया वा प्वनिपिततल्सम्बन्धेन देवत्वमनुष्यत्वादि- 

धिशिष्टवाचिनः । यदि पिण्डषाक्षणिकाताहं तेन सम्बन्धेन विरक्षणपिण्ड- 

व्।चिनः । एवं जीवादिशब्दा अपि तथेव सैवल्रविशिष्टामेधायिनः । रसग- 

न्धादिदन्दाप्वु परमकाष्ठापन्नपरम्परया साक्षाच स्वनिरूपिताप्रथासद्धिस 

बन्धेन रसलगन्धत्वाधाश्रयवाचका इति यथाय सकप्रयोगसामरखम् । 

भवतश्च ` किमासशन्द आलममात्रवाची, रं वा तततदप्रथक्सिद्ध- 
घम्यीभयमातवाची, अहि तरतदण्रथवितद्धसवेवाची ? नादः, अग्रमाला 

रत्यादौ विधिषव्रहमप्यन्तलस्यांशाधिकरो भाषितलन रद्विरोधाच् न द्वि 

तीयः. थन्च गौरं दें निय वख किथिजीवापएथकिसिद्धलविषानाथमुच्यते 



साचाथभाष्यतावयंसंमेवम् ! १.४९. 
॥ क ध 

मौरोऽयमासिति तत्र आसवेदं सवमित्यत्र चाप्रथकिसिद्धषर्मवचनत्वस्य भव- 

दभिमतल्वात् 1 न तृतीयः, देह आस्मेति प्रयोगापत्तेः । अतो नापुथाक्स- 

द्धघमपयेन्तता शब्दानाम् । ० 

यदा तु भ्चराचरम्यपाश्रयस्तु स्यात्त्यपदेशो भाक्तसतद्धावमां विला! 

दिति सृत सधकशब्दानां परमास्न्यव मुख्यल्चचिसद्धावस्यान्यल्न भाक्तत्वस्य च 

स्थापकं योज्यते तदा विशिष््रक्षपथन्तत्वस्य सवच तुल्यतया पृथिन्यादिश्- 

ब्दानामेवाचेतनद्रव्थादौ भाक्तः प्रयोगः, न तु रसदििशब्दानामिति कथ नि- 

यम इति चेदुच्यते । न खल्वेकः शब्दो रक्षणयेकल प्रयुज्यत इति शब्दा- 

 न्तरस्यापि रुक्षणया प्रयोग - आपादयितु युक्तः 1 आपि चोच्यते, , शब्दय 

जक्कतिपवतिनेमित्तका विशिष्टह्पयैन्ताथौमिधाथिनेो येषु येष्वर्थेषु भक्त्वा 

भयुज्यमाना ददयन्ते तेषां तेषामथनां - प्रकारविधयोपस्थापकाः, येषु च नं 

पयुज्यन्ते तेषां सम्बन्धव्िधयेव । यथा गोशचब्दोऽपुथक्सिद्धिसम्बन्धन गोत्व- 

विशिष्टपिण्डविशिष्टजीवविशेष्टवाचो, रसशब्दस्तन पम्बन्धेन रतवविशिषट 

यत् तदाश्रयापुथक्सिद्धिसम्बन्धेन तद्धिशिष्टपरमासवाचीति । अत ये भका- 

रविघया भासमानास्तेप्वेव भक्ता मरयोगो नान्यत्रेति नियम उपपथते ।. अ- 

तः प्रकारविधया भासमनिष्वेव भक्त्वा प्रयोगस्य निरूढत्वान रसः पुथवी- 

ति निरूढलक्षणया प्रयोगः । भवतस्तु सर्वश्चडदानामप्रथकिसिद्धवाचितवेन 

परयिव्यप्रथकिसद्धवाचितव प्राथवीपदे - विवक्षित्वा स प्रयोग जापते । फं च 

चराचरग्यपाश्रय इत्यनेन स्वेषां ब्रह्मणि सुरूयचरत्तत्वमन्यत्न माक्तत्वं चाभिंहिः 

ते मवत्पक् न घटते । तथा हि--त्रह्ममगवदादिशब्दा हि अष्ठथाक्सद्धपय- 

न्तवाचिनेो बरह्मणि भाक्ता एव भवताऽम्युपेतन्याः । तथाः च न्नह्मश्द् - 

सतंतैव सुर्यन्रचस्तस्मादन्यत तद्रुणठेशयोगादोपचारिकः - इति. भाष्यविरोघोऽ 

पि सोढव्यः । एवमे चराचस्वा जिनोऽप्यघ्थकितद्धिपम्बन्धेन ब्रह्मपयन्ते 



१५० हयावास्योपनिषद्धाष्यम् ( 

गच्छन्तः पुम्रप्यष्टयक्सिद्धिसम्बन्धेनेव बरक्षतश्चराचेरषु प्रतिनिवर्वमानात्तेष्वे 
व सुस्यदृताः स्युः जक्षणि च भाक्ताः । अहं मनुरभवमिंत्यादावहं मन्वघ्- 
अ्सिद्धनहायक्सिद्ध इति खरसाथवनयिडयार्थवचनत्वमपि मवता सीक- 
तैन्येमेव । अन्यथा आसिवेदं सभमित्यादावपि सर्वशब्दस्य विशिष्टवाचिल्- 
परषञ्जव्षनरतीयकल्यनाया सयुक्तस्वात् । एवच्च ।वचसां वाच्ययुत्तम'मिषि 
प्सधवच्छां भरतिष्ठा त्र श्चाश्चती' ति च चेतनाचेतना एव सोतन्याः, रूप- 
रसादयो वा, रूपत्वरसत्वादयो वा ये केचन वर्मकाष्ठायामवतिष्मानाः । बह्म 
भगवद्ादिक्चब्दानामण्रथविसद्धवाचितया ततैव विश्नन्वेः । रूपरसादिश्च- 
ब्दानामपि सर्वेषां बक्षपयन्तं गत्वाऽपि पुनस्तत्रैव प्रतिनिवषना । वस्तु- 
तो बरा्याथविभान्तिरेव न भवति; जह्यादिश्चब्दानामवेषः समागयोर्ष्वमूः 
घ्ुत्कमणस्य, अन्येषां चोध्यै बह्यपर्यन्तं गत्वा पुनरवतरणस्य च शक्यतया 
वथाययमएभिंसद्धिसम्बन्येन सधैदेवोर््वगमनाघोगमनप्वृत्ताः सवे शब्दाः 
रत विश्राग्ययुरिति । भतो षररन्दे ब्ह्मपयन्ते गच्छति पुनरागच्छती- 
त्यवमनवश्चा ; एवं नह्यश्चन्दादयोऽपीति चक्रबद्धमणमेवेति । पत्रं घटादि 
श्न्दानां पराद्रयोऽपरि वाच्या; स्युः । घरशचब्दख ` घराप्रथाक्सद्धनक्षाप्- 
अक्सिद्धवाचिल्ात् परस्य च तत्त्वादेति स्वे सर्वैस वाचका इति स्यात् । 
तस्माब्रनुपपत्तिश्चतजक्षरितमत्यन्तदुःखमिदमप्रयाक्तिद्धसामान्यवाचित्कपर् । 

आपि चाल्मेेदं सर्वम् । सवे .खस्विदं ब्ेत्यादिसामानाकिकरण्यद् 
धनमात्रेणाप्रथक्सिद्धव्ाचित्वं पदानां वक्तुमयुक्तम् ; चोरस्याणुरितसादिना- 
व्थसामानाभिकरण्यदधनमत्नेण न चोर इत्यथस्यापि ब्राच्याथत्वपत्तः । 
तत्श्बद्धिततिमेतरेनेव घुनिर्वहं सममपि समानाविकरणवाक्यमिवि तस्यापि त- 

हतिदपपववभिनमरक्यं स्मातु । प्रमाण ठु शन्दरूपमणएटथक्सिद्धःसामाः 

न्व्विसपकः नोपकम्यते. । वृथा दि. तनामरूपा्यां न्याक्रिमतेपि 



आचार्यबाप्यताव्पय्तमेतम् 1 ` १५१ 
ययय रयिन पयोसि म्यति शताय पि 

रक्षणो बहुप्रपश्चरूपत्वं तत्तन्नामवाच्यत्वं च शब्देन समप्येते, न तथा ब्ष- 
मगवदादिशब्दानां भपञ्चपरत्व कचिंद नुशिष्टमसि । युक्तिश्याछृत्यधिकरण- 
गता रोकषिकी जातिगुणादिनयेन घर्मवाचिनां धर्पर्वन्वत्वमेवावगमयति । न 

खल्वपरथक्सिद्धाधारवाचिनं अयियपर्यन्तता कुतापि रेके रक्ष्यते । अषिय- 

वंचनानामाधारपर्मन्तता पुनः, गामानय शुः पट इत्यादौ सथल दृष्टा 1 
आपियपर्यन्तत्वे बाधफं चाघस्तादस्यधाम । अत एव मगवता भाष्यकृतां 

जिज्ञासाधिकरणादो प्रकारवाचिनां शब्दानां मकारिपरयन्तलं नतिशुणयेारिष 
दरन्षस्य शरीरमूतस्य प्रकारतेकखमावत्व च प्रपञ्चितम् । घर्पिवाचिनरं घ- 
मपर्यन्तत्वे तु कुतापि नोक्तम् । छेके चधेयस्य प्रकारतयाऽऽषारसख प्र 

कारितया चानुमव एव स्रारीसिकः 1 अये घटोऽयं पट इत्ति घरटत्रपरत्वा- 

देः प्रकारतंथैव प्रायो भानात् 1 अत एव आविगुणादीनामेव प्रकारतेक- 
खमावत्वममाषि । न पुनजीतिगुणादि परति घर्मिणः प्रकारतेकस्वमाक्त्वमर् + 
लात्यदिः प्रकारतया व्यक्त्यादैः प्रकारितया च भाननियमादेषेमं विशेषण 
विशेष्यमावमादाय जात्यादे््यक्त्यादिपारतन्त्यन्यपदेशः व्यक्त्मादेजीत्फदि 
प्ति स्वातन््यव्यपदेराश्च रोफे भवतः } तसाजजातिग्ुणशरीरभूत्मकार- 
वाचिनां व्यक्तिगुण्यालम मूतप्रकारिवाचिवस्थेव भाष्यहृदधिर्महु्ः कण्डरवेणो- 
क्तत्व्विपरीत्यसम्भवस्य कुत्रासि मात्याऽप्यदर्षितत्वात् न्यायस्यापि -ततैष 
भरसरादन्यथा बहुबाधकम्रसङ्गाश्चाघ्यक्तिद्वाधारवाचिनामवियपयैन्ततव - नेष 
सम्भवति । 

एवं तावद्धबदभिमतांयो दूषितः । अथ स्यात्-तदषीनक्षताकस्म _ 
वंस्तुनक्तद्वाचिखब्देन स्वपदे युक्तः । यदाहुः यदवीना यस्म सत्ता तत्त 

दित्येव मण्यत' इति । अत एव प्राणरान्देनेन्दियाणामपि व्यपदेशो ददते 1 
धतिरपि ^त एतसयव स्वे स्पमभवन् तसाद एतेनाख्यायन्तः इति .। 
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वायुरनिरमगृतमथेद मस्मान्त श्षरीरम् । 

' आ कतो समर कृतं स्मर करतो सर कत समर ॥ १७ ॥ 

अनन्तरं तु परिद्याद्धात्मसखरूपमुच्यते घायुरानेरमस्रुतमभिति । 
तिद्याकमीचुसाररेण त्र तत्र ॒गन्वत्वाद्धायुः । निलयनरषितत्वात् 
चिदपि व्यबस्थितत्वाभावाश्वानेरखुम् । अस्तं च्ियमाणेऽपि देद्द- 
1 ्िरममेणरगकशकयकशककषाषषष षष न ्ुाः ः 

अतः क्षेलज्ञ चापि मां विद्धीव्यादौ मदधीनसत्ताकमिध्यर्थो युक्त इत्यमिम्रयेव 

माष्यज्ृद्विर्मदात्मकमिवयवं विवृतम् । अतोऽप्रथक्सिद्धसामान्यवाचिखनि- 
न्धस्य पदेष्वनभ्युपगमेऽपि मिर्वाहोऽयं नातीवानुपपन्न इति ; उच्यते-- 

यथपि रक्षणया निबीहे न काऽपि पमेवहानिः । अथापि प्रकारवाचिना 

प्रकारिवावित्स्वाभाव्यन रुक्षणां विनैव निर्हि खक्षणिको निवह न यु- 
क्तः } इन्द्रियाधिकरणमाष्य च प्राणाघीनवारणताच्तिद्धियषु पाणशाव्द 

व्यपदेदा' ईति सूक्त्या प्राणचान्दस युख्यपाणशक्ततवं तादशरक्याथार्धीन- 

धारणवेनेन्ियेषु रक्षणिकतव चनेकराक्तिकस्पनागोरवादिकममितरेषयाविष्क- 
तमेव । ् चतप्रकाशिकायां च श्चक्षुरादीनां प्राणशन्दबोध्यत्वं राक्षणिकम् । 
मुख्यप्राणस्य तु मुख्य' मिव्युक्म् । सतो मामित्यत्र मदासकमित्यवं भ्य 

फङितकथनरूपमेव युक्तम् । सवेथा, अहं स पुरुषो ऽस्मीत्यत्त छाक्षणिक- 

निर्वाहिस्यानावरयकत्वा दहंशब्दस्य विथिष्टपरतेन मुख्यो निराह एव म्राद्यः । 

सं्रमिदमम्परिलैव त्रह्यासकोऽहमसीत्यादि भावषितमाचा्यवदिरिति स्र. 
निरवद्यम् ॥ १६ ॥ 

प्रथमपादमव तारयति “समनन्तर त्विति । सापातप्रतीताथवन्यव- 
च्छेदाथस्तुराब्दः । यज्ञ निकीयते सिरं खीयते तन्निरु तद्रहितमनिलम् ।. 
मर्थं वा निर्टयते एकत्र निवस्ततीति निरु तद्धिनमनिरमिति ब्युस्तिद्र- 

याभिभ्रविणाह. निखयनेति । नन्वनिरुशब्दस्य नपुंसकतया ` रूढ्यभोंवऽयि 
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सन्ताने स्व्यमस्धतम् । इद् चिरजस्वादीनामुपटक्षणम् । परिद्याड- 
जीव विषये प्रजापतिवाक्ये "विजरः चित्युर्विशाकः इति पाठात् ।. 
अत्र॒ बायुश्चान्तरिश्च चैतदस्धतमित्यादिपरामशगेद्धाय्वादिश्लन्दानां 
भ्रूतद्धितीयविषयत्व न शङ्कनीयम् । पूबौोपराम्यामसङ्गतेः । यद्य- 

- प्यमीघां परमात्मविषयत्वे बिरिष्ठच्रत्या यागतो चा युज्यते, तथाऽपि 
चरामेद् नभ्वरस्य देह स्यानन्तरं वचनासच्याश्त्त परस्य गात्मपरत्वम् । 
भरणविषयत्वे ऽप्य मन्दं प्रयोजनम् । श्वताभ्ववरोयाद्च भोक्ल्- 
भाग्यनियन्तुणां विवेचने माक्वखब्दविवष्छितध्रस्य गात्मानमस्रतशाब्दे- 

चायुञ्न्दरूब्यपरित्यागाय वाथुभूतद्धितीयं सदागतित्वात् कचिदप्यनव सिव - 

मस्त चं भवतीत्यथः किं न स्यादित्यललाह अत्रेति ! सखज्न्तेरिति । -न 
हि पूवे परत वा वायुरभूतान्तरं वा परस्तूयत इति । ननु प्रल्मगत्मनीब 
परमात्मनि नि्वहसरम्भवात्परमात्मप्रकरणमङ्ञो न का इत्यान्षक्याह यद्यपी- 

त्ति । भ्राणविषयत्वेऽपौति । जये भावः-- वायुब्डो वायुविशेष- 
परः । अनिरूमिति द्वितीयान्तम् । तथा च प्राणः अमृतं समीर प्रति- 
पद्यतामित्यथघ्तावन्न सम्भवति । तमुत्कामन्तं प्राणोऽनृक्तरामतीति जौब- 
कमणकाङे इृन्दियवत् प्राणखयाप्युक्रमणस्य सहगमनस्य च अवणेन वायौ 
खयासम्मवात् । न चान्येषां प्राणस्य र्याभवेऽपि अर्चिरादिमर्मिम गच्छते 
यः पाणल्तस्म ख्योऽस्तिति वाच्यम् । तदीयस्याप्याविरजाभाक्षि क्यपरस- 
कत्यमाचात् । न च तदनन्तरमेव कदा चिद्धवन् र्य इह विवश्चित इति 
वाच्यम् , सभ भसान्तं रारीरामति प्राणलयानन्तरमेव मस्मान्तत्ष्राजिपा- 

दनस्यासङ्गतत्वातु । खयमेव प्राणस्म वायौ ठयसम्भवेन प्राभ्चनोवत्वामा- 
वाच्च । ननु प्राणो वयुविशेषो न दन्यीन्तरमिति तत्वकथनपरमस्तिति 
चन्न प्रङ्ृतसङ्गत्यमावात् । वायुविशेषत्वसिद्धौ प्राने आतलमल्व्नमो .नासती- 
ति सिद्धयतीति चेन, इन्दियेषु ज्ञानमान्ने च तद्धान्त्यमावस्य ताह कथनोय- 
स्वात् । इदमेव सर्वेपरुक्षणमिति चेत् जयेद भस्ान्तं शरीरमित्येतदेवाख 

20 1 | 
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नामनन्ति क्षर भरघानमम्रताक्षर दरः श्चरात्मानाविद्राते देव पकः" इवि ` 
"दर त्वविद्या दयश्तं तु विद्याधिदया.ऽविदे श्दावे यस्तु सन्यः इति 
च । पव प्रत्यगार्मसखरूपस्य "न जायते चयते वा विपर्रिवित्' इत्या- 
दिपरसिद्धमस्रतत्वमिघाय क्चेबक्षदारीरस्य स्रतत्वमवद्थस्भावोत्याह 
सथद भस्माम्त दारीर्यामत । प्रकुतादथादयान्तरविवकश्चया.ऽथदा- 
ब्द; । आत्मात्कछमणानन्तयोथां बा । कमवरयकात्स्न्येपरा वा। 
तथा च स्मयते 'गङ्खायां सिकता चारा यथा षषेति वासवे । शल्या 
गणयतु खोके न व्यतीताः पितामहाः" इति ; ब्रह्मादिषु परनषुः-- 
ष्त्यादि च । श्दामेति वि्तेषणमीश्वरदायेरत्वेन न्ििव्यत्वेन च प्रमाण- 
सिखानां व्यक्च्छेद्ाथम् । भस्मान्तमिवि सस्कारमान्नव्यञ्जकम् । 

तस्य च सवस्योपलक्षणभस्तििति व्यथपेतत् । अत अ!तसलरूपकयन- 

परत साक्षात् सम्मवति तेनैव च सक्रर्नमामावज्ञापने सिद्धयति चैतदुपप- 
ज्ञम् । श्राणम्राष्ैणा वायुपदनैव वायुषरेषत्वसिद्धो अनिरुममृतमित्यन- 
यर्वियथ्ये च । अतो वायुरब्द ङव्यधग्रहगे प्रणरूपविङेषे सङ्कोच्य क~ 
स्यत्वातु अनिरूमिव्यस्य प्रथमान्ते नपुंसकानुपपत्त रूव्यथेग्रहणासम्भवात् 

द्वितीयान्ते प्रतिपद्यतामिति वा परतिपत इति वाऽध्याहारावश्यम्भावात् 

अमृतमिति पदान्वयस्य च ्चिष्टलवात् वाय्वादिपदं रूढिप्रहणिन योगेनात्म- 
स्वरूपकथनपरम् समरताक्षर हर इतिवत् । तल बवायुरित्यनेन गन्तृत्व- 

वाचिनाऽणुलसिद्धया परमासवेरुक्षण्यं, अनिरूमितिं पदेन पितृपथघरीय- 
न्तारेष्टावरोष्पारभ्रमो निरथपदवीयातायातक्रम त्यादि, अम्धतमिति .स्वख- 

पविकारराहित्यवाचिना देदोन्देयमनःश्राणर्घविख्वण्ये च सम्य्ददितं मवती- 

ति । कमेवयकात्स्न्थेपर रतिं । ष्दंशब्दाथे कवद्ये कात्स्यमथदाब्दे- 
नोच्यत इति. मावः । खंस्कारमा अन्यञ्जक मिति । दाष्टवननादि तत्तत्सस्का- 
रककमोयत्तातिशायख्पः संस्कारो मसत्वा्यवस्थाविरोषः तत्सामान्यज्ञापकम् । 

तथा चावखन्तरमापधमानमिस्व्थो मखान्तरन्दलेति भावः । (@मिविद्म- 
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कीरान्ततेवेदिरन्यव्र प्र्िद्धस्योपलक्षणं वा । श्रारीर्शन्दे व्युतपस्िनि- 
भिखाजुखारे विशशरणसखमाव्रत्व गम्यवे । पव भोक्ता मोग्ये प्रेरिता 
च मत्वेति कमेण चिदचिद्धिवेकमुक््वाः मरेरितारः भूत महापुरुषं 
परणवेनापादन्ते भोमिति । यथामनान्त्याधबेणाः "यः पुनरेतं विमालेण 
ओभमिव्यनेनैवाश्चरेण परमपुखषमगिध्यायीतः इति । उक्तं च यो- 
गाञ्शासने 'शकमेविपाकारायेरपरास्ष्ठः पुरुषावेरोष श्वरः, स 
पूषेषापपि गुखः कालनानवच्छेदात्, तस्य वाचकः प्रणवः इति । यह्व 
च स्वश्च: 'ओमिव्येव खद्ए विप्राः परध्व्र ध्यात केशवम् इति । खय 
चागायत् । “ओभिव्येकाश्रर बह्म व्याहरन् मामवुस्मरन्ः इति । 
पव सतेन द्रष्टव्यम् । मथ कतुरूपिणं भगवन्तं क्चानयक्षगोचरमभि- 
सुखी कघ॑स्तद यप्र याचते क्रतो सर ऊत स्मरेति । कतो ऋत्वा- 

सस ज्ञितः मिति श्रीभागवतपरसिद्धयनुरोषनावस्थाविदोषविस्पष्टबेधनमभिप्रेत्याह 
कीटे ति | के राकमेषिपाकाशये ित्ते। जविदय।ऽसितारागाभिनिवे्ाः केदाः। 
असिता अहङ्कारः । कमं पुण्यापुण्यद्ूपम् । विपाकस्तत्फकम् । आदायः 
वासना संस्कारः । अभिमुखीङ्कवेश्चिति । ज्ञामयज्ञेन चाप्यन्यं यजन्तो 
मुपासते । एकठवन प्रथक्तेन बहुधा विश्वतोमुखम् इति समिन्या्टि- 
रूपेण विश्चप्रकारस्य परमपुरुषस्येकतेनोपासनष्पमाराधनं ज्ञानयज्ञमुर्वरवा 
"अह कतुरयं यज्ञ' इत्यारभ्य “सद सच्वाह मजुन' इति छकचतुष्केण धि- 

श्वशरीरत्वमेव विवृत्तं गीता । तारश्चविश्वश्यररिकपरमामोपासननिष्ठत्ास- 
कृत धिकारिणः कतो इति सम्बुद्ध्या तमभियुखीकरोतौति मावः । यथाक्र- 
तः यस्मकारकोपाप्तननिष्ठः । सम्बुद्धयपपतत्यथमाह तदपि । यथपि 

ऽयोतिष्टोमादिक्रत्ासकस्ववत् उपास्नासकत्रमापि परमात्मनोऽस्तीति क्रतु 

शब्दस्यापथवसानचतत्या परमात्म परत्वं सुवचम्; अथाप्यन्यविष्यकोपासनस्य 
कतुशब्देन ग्रहणेऽपि तदातमकत्वघ्य भगवत्यनपायात्तावता परमारमोपास- 
नस्यारामात् विश्चिष्य क्रतुरन्द योगस्य तस्य॒ परसिद्धयागपरत्वत्यगिनेपा- 
सनपरतवम्रहणस्य चोपसिनन भगवत आराितखज्ञापनाथत्वात् मगवद्धिष- 
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तमक । यथाऽह मह फतुरहं क्च इति । यथाक्रतुरसिन् रो. 
के पुरषो भवति तथेतभ्रेय भवतिः “घ क्रतु कुवीत "व क्रतु" 
यादिषिवान्नापि प्रकरणादेव क्रतुश्च उपासेनपरो घा । तद्रोचरे 
तु भगवति तच्छब्द उपचारात् । सर-सानुप्रहया शुद्धथा विषयी- 
कूरं । “छो पूर्णेन मनसा यन्न सरसि केष" तिवत् । उक्तं च भग- 
धता शिते मनसीलयारभ्य, "ततस्त प्रियमाणं तु क्पाषाणस- 

 भिमम्. । यहे सरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्" इति । सधेदा 
सवषं साक्षात्कुव॑तः सदेत्ववचनमिह पृषरतप्रयवेक्षणाभिप्रायम् । 

क, 

य्षोपतनग्रहणे तद्विषयलं क्षटिति परमासन उपसितमिति च कतुराब्द- 

प्योपसनविषयमूतेयथ उक्तः । अत्र "लित मनी" ति घ्वयं रस्यशि- 
घामरणो शरणागतिविषयतया योितमगद्रवनोपादानमहि्न ऽस्यापि मन्तश्च 
तद्विषयलमप्यचा्यपादामिपतं रक्ष्यते । यथप्यन्याथमुपादानम् । था- 
प्य्यर्थनेेततसृचनमपि सम्मवतनपेक्षामहति । ठदा चे्यम्थैः । चिद- 
विदीधरतत्वत्रयविवेक ओपितयन्तेन छतः । क्रतुराब्द उपासनपरो वेति 

सृक्या भरमूतमदि्पेपायान्तरवाचिं करतुराब्दसोक्तम् । सम्बुद्धि- 

बलाच हे भक्त! भक्तिह्पोपायान्तरथानापन्नत्यथः पिद्भवति । न हि 5- 
 तथानापत्रतलह्पोपवारकिर्िवकषं विना मकते इति भम्दधिधसे । मक्त 
मक्तिविषयलेन भतितरामावात् विषयविषयिे्ेदात् । तदेबाह तद्रो 
चर तु भगवति तच्छब्द उपचारादिति । मावतस्ेचतया तद्रप- 
लापतमभवात् तत्छानाप्लूह्पोपचारिकिथो अह्न इति तदर्थः । एव 

, पायान्तरका्थकारिविखूपोपायन्तरथानापक्तिकथनेन भरन्यास उक्तपायं 
ति । सप्कारन्यज्ञानरूपस्ृतरीशवे धात् अमिपरायान्तरं वरणपिप्यन् 
सख ईदपयेगंपद्यति सेहेयादिना। शिते मनसीति |... पुल. 
ओै क्षरे एति ये नरः । वातुपग्ये लिते सतं विधर्पं च मामजमि- 
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कृत स्मरत्यपि कथेवः विवक्षा । मत्कृतं य त्किञ्चिवलकूरमजस- 
न्धाय छतक्षस्त्व मां रक्षेति भावः । पतावदन्तं त्वत्कृतमाद्चुकूल्य 
अतिसन्याय त्वमेव शेषपूरणं करा्चति घा । स्मरन्ति हि "जायमानं 
-हि पुरूषम्, श्त्यादि । खयमप्याद "तेषां सततयुक्तानां रत्यादि । क्रत 
स्मर कत स्मर श्स्याच्र्तिरुक्ताथं त्षरात्तिरायात् ॥ १७ ॥ 

त्यवशिषटांशः । अकरिति अनुसन्धायेत्यस्य कम ; अथवा अनुक 
ख्त्वेनानुसन्धयत्य्थेः । रतश्च इति । (कथश्चिदुपकरेण कृतेनेकेन 
तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां श्चतमप्यात्मवत्तया' इति वचनमभिप्रेतम् । 
`  यत्वु परमपुरुषपराथनापेरेऽसिन् मन्तद्धे कैवस्यपरिदारपरमाघम् , 
पेश मामूदियितत्परं चान्यमिति विभजनम् । तत्त न कश्चित् भमाण- 
म् । असिन्. मन्त्रे प्रङृतिषियुक्तजी वखरूपं सयोाध्य खेन जप्यमानं प्रणवं 

` खरेद्युत्तर्ष कथनात् *मोमिवयकक्षरं जष्म व्याहरन्. मामनुरूरनि' ति 
गीतायां केवल्यपराप्तथय प्रणवन्याहरणस्योक्तत्वाच्च केवस्यप्राथंनेव किमत न 
कृता स्यात् । यदि श्ुमुश्चुरकरणात्तदप्राथैनाया अवृगमस्ता तनैव भरकर. 
णबनेशवयीप्राथनाया अप्यवगम इति कथमयं विभागः १ छतं सेर त्यस्य 

` मया कृतं भ्रणवजप सर, मया यमथमभिप्नन्वाय प्रयुज्यते तं. सेरति व्या- 
. ख्यानेनोपासकस्य कैवल्यानभिसन्धिश्चदाविण्करियते तां तेनैव व्यारूषनिने- 
 श्वयानमिस्सन्विरपि कयं नातिच्कियते । उत्तरमन्त्येश्वरमपरिदारकत्वमपि न 
भवत । राय इत्युक्टैधर्थपिक्षाया एव युवचत्वात् । सुपथेति चेश्वर्यसाघ- 

 ममार्गेष्वेव सन्मागपरं कं न स्यात् £ प्रकरणवराततान्नरासे च केवस्यनिरा- 
सोऽपि सम्भवति । किच्च घुपथेत्यचिरादिमागकथनादैश्रयन्यादृत्तिः राय 
इति भोग्यस्ेश्वर्स्य कथनातु केवस्यन्याद्र्तरिति मकतेबेक्तत्वादुततरमन्त्रस्यो 

, भयपरिहारकतमेव सिद्धयतीति विभागवर्णनमयुक्तमेव । 

यश्च देश्वथपारहारात् पूष कैवस्यपरिहारस्य कथनदैश्वश्रपापाकपि 
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तस्यानित्यत्वादनन्तरं परमपदप्रापिभवति । कैवस्यपाप्तौ तु तस्य नित्यत्वान्न 
तछ्छम्यत इत्याशयः सुच्यत इति वणनम् , तदयुक्तम् , मानान्तरविकशू- 

द्ार्थसुचकलवस्यासम्भवात् । "सर्वे च्यवनघर्माणः प्रतिबुद्धस्तु मोक्षमाक्” 
इत्यादिना कैवल्यस्याप्यनित्यत्वे सिद्धमिति तननित्यत्वकल्यनमसाभदाविकमः- 
युक्तिसहमप्रामाणिकं चेत्यरु घहूसा । 

यदपि कैवल्य भेजुषां परमपदारामखूपेदशदुरत्यनुसन्धनिनैव श- 
मट्नायदिन्यसुरिणा खप्रबन्धप्रथमश्रीसूक्तचतुधगाथायनेश्वयीर्थिभ्यः पूत्च के- 
वस्याधिनामाह्वान तमिति तदप्यसत् । कुत इति चव, अत्न पृच्छयत, 

तत्र गाथायां प्रथमे पदे (शरस्य खकारणे विख्यविधानतः परागागत्यास- 
स्परिषदं प्रविदेय' दव्येतावत एवा्स्यावगम्यमानतया कैवस्याथिनामेव म्रहण- 
मित्यत्र कफं गमकम् £ न चोत्तरगःथाया रेश्वयौर्थविषयकतया पारिशेष्यापिं - 
कि वाच्यम् , तवापि प्रमाणविरहात् । प्रथमतस्तृतीयगाथायां भगवत्कै- 
इ्निष्ठानामाहनम् , जलत चतुथगाथायामिश्वयीदिकमनुमूयाननुमूय वा 

तत्न दोषपरामर्शेनासिन्नेव जन्मानि परोकान्तिगोष्ठी प्रविदय खातुमनसा- 
मेतावदरन्धकेङ्कयमोगानामाहञानम् , अथ पञ्चम्यां , ये मगवद्धक्ता एव 
न्तः. पयोजनान्तरपराः “आती जिज्ञाघुरथीर्थी' दयुक्तविधास्तेषामस्पाखिर- 

पुरुषारथवुद्धिभहणिन पारभकान्त्यप्राप्त्यथैमाद्वानमिति बिभागयेव शब्दतो 
कामात् । सेत निःश्रेयसकैवच्येश्वयी्थिषैवाम्रहणेनेव विमागो वक्तव्य इति 
निर्न्वायोगादिति । अस्तु नाम कैवल्यार््यह्ानमल, उत्तरत्र चेशव्यीधि- 
माल्ञयेवि । तथाऽपि तदाहयानप्राथग्ये पश्वात्सर्वदा परमासारामद्पतदी- 
यद्गीव्यनुसन्धाने मूलमिति नि्मुरूम् । एवमाशयवणने कैवल्येशेयीर्थिम्यः 

पू कृते मगवेदकपराणामाह्ननेपीतोऽप्यभिकटुरगत्यनुसन्धानं मूरु वक्तव्यम् । 
तत्र. चेततषामितोऽतिशयितधमावभ(क्त्म विणाऽऽदावाद्वानम् › ता केवस्या- 
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भिनमिशधयीय्यपेकषया सृष्म-प्ऱृतिविलक्षण-परबरकषमन्जनूषायमाण -ज्ञानानन्द् - 
खपलहूपद शननिनन्धनातिशयशार्तिया ततः प्रागाहुनमित्येव पृवीनुगुण्या- 
द्क्तम् । तथा च प्रथमतः प्रथमगोष्ठयहीन् परमैकान्तिन एव खिताना- 
हरय तावता पारिषदपूतिमारोक्य तत्सनिङ्कष्टान् कैवल्यार्थिनो ऽनन्तरस्थाना- 
है तया प्रोषनसोरम्याचाह्य तावताऽप्यप्यीसिमवेश््य प्राह्ृतप्रवणानापि 
पर्ष्डृत्य खीचिकोरषेतीति यथावदवगम्यते । फं चेश्व परप्तवतां देवभूयं 
गतानां ^तदुप्रयैपि बादरायणः पम्भवा"दिति सूत्रोक्तनयेनार्थित्वसामर्थ्यो- 

। र्षततया तद नुमवकाट एवोपासनानुभवप्रधक्तिराक्ति । केवस्यमानां पुन- 
सतदात्वे परमात्मोषाप्षनाचुमवप्रसक्त्यमाबोऽधिककालानुमाम्यतया महानविल- 
म्बध्यत्याशय एवाह्वानपाथम्ये प्रयोजक इति स्वथाऽन्यथासिद्धतया नामा- 
माणिकाथसूचनकल्पनप्रसक्तिरिते । सन्नेदमवधेयम्-- जत्र गाथायां 
“सुश््मरारीरस्य भ्रकृतो विख्यात् पूर्वमसदव्ष प्वेष्टुमभिपरयन्तः' इति वि- 
शेषणदानं यादशाधिकारिग्रहणि सफर भवाति तादशग्रहणमेव युक्तम् । मग- 
वतकेङ्धनिष्ठानामिदानमिवेतदवेष्ठपरवेशोऽप्तीति ते न आद्या; । आर्वी्थी 
थिभेदभिन्नानभेश्वयौथिनां तु गीतायामपुनरावत््यादेरमुक्त्वात् सृक्ष्मशरीर- 

स्य भरकृतिषिरयात् पश्चादप्येतद्ध्टीपवेशनियमो नास्ति । तेषां प्रस्ये शरं 

विनैव सितः । अतो जिज्ञापूनधि्येयं गाथा ।. तथा च जिज्ञातनां भ- 
चतां विरनानधतिक्रमणेन सृक्ष्मशरारविर्यासश्वादसादञ्यगोष्ठीभवेयोऽस्यव | 

ततः प्रगेव प्रवेशाभिपये कैवल्यमनपेक््य प्रविशतेति गाथाथः । अनेन च 
(पुक्ष्मश्चरैरेण सह खानविरेषेऽनुमाव्ये कैवल्यम् । तदस्िरम् । तदन . 
न्तर नियतम्िरादिगतौ शेषांशातिरङ्धनन सक्ष्मश्षरीरत्यागः `ष्रमपदखम- 
अ'त्यथसूचेनेन कैवस्यनित्यत्वमनयाऽपि गाथया बाध्यत प्ेपति । 

नन्तरं च यत् श्रीमतराङशदिन्यघरिणा सभन्वपरयमकयण्ड्चि- 
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तीयश्रीपुखसुष्तपश्चमगाथायां “केवल्यप्रसङ्ग निर्धूय परमपुरुषार्थतेप्ायां प्रथ- 
ममेव मगवन्तं धरपधेत्ते' च्युक्तमिक्ति । ततोऽपि कैवल्यनित्यत्वमवगम्यत 
हति ; तदतिस्थवीयः, बाघकतेन स्पष्टसव साधकतवनेपन्यासात् । तस्या 
हि गाथायाः “अतो बाद्यसङ्गश्वेदाप्तं केवल्यम।त्ना । त्यक्तवा तस्थ्थिर- 
छिप्सायां विश्वस्य (निश्चत्य) श्वरमाश्रये' त्येव यथावत् प्रत्िपदानुपू्ति 

तल पररमपुरषर्थे स्िरपदम्रयोगेण केवट्यस्माशिरत्वं स्पष्टमेव दर्शितम् । 
अन्न लिररिप्सायामित्यस् सनि यादे सिरीमविमिच्छायां स्थेयैरिप्साया- 
मिति वक्तःयमित्यारोच्यते, तथाऽपि पुरुषां खथरिप्पेष्यस्न स्थिरपुरुषा- 
भर्प्सायामेव पर्यवसानात् सिद्धमेतरस्थिरतेन कैवस्यस्यात्थिरत्नम् । न 
चं प्थिरीमाधेतुमिच्छायामित्यसताऽपि कथिदतिशयितः पुरुषार्थोऽस्तीति 

पुरुषा्थीन्तरपिक्षाविरदरूपवुद्धिस्थेथकरपुरुषार्थरप्सायामिति ताव्य्थमिति 
वाच्यम् ; ङित्वात् , तथा सतति कैवस्यतमाव्रत्यस्तम्भव।च । कैवस्यका- 
मोऽपि दहि तन्न पुरुषार्थे बुद्धस्थरेणेव साघनमनुतिष्ठापति । पश्चात् कवरी - 

भूतश्च नित्येन भवदभिमते तसिन्नेव पुमर्थे ममल्तदेकत्रपतो न परमास- 

प्रा्षिमपेश्चितुमरूम् । यत्तु तत केवरुस्यापि भगवच्छेषजनभव्यृ्यश्रव- 

माद्येक्षा मवतीति ; तवयुक्तम् । केवर हि नाम प्राप्तकैषस्यः ; स च 
निर्दह इति स्वीञ्तम् । एवं सति ठस्य कथं नाम श्रव णमपेक्षा च ? अन्यथा 
स तदा सधरत्तेऽपि स्यादित सुक्ताविशेषः भ्रसज्यते । कचेवे केवरुष्य पुरू- 

भर्थान्तरपक्षावणने कैवल्यस्यानित्यलमप्युक्तमायमेव । किं च कैवस्यत्यगिन 

शिरवुद्धिमत्वङिप्सायामिवि तासर्यवर्णनेऽपि, कैवस्यस्यानित्यतया तत्न 
बुद्धिखेर्यं न सिद्धयति। नित्यखपेश्चायां घु त्छमि न तदुपथपेक्षाप्रसक्तिशते 

` कैवस्यानित्यत्वमप्यवसीयेतेव । अत एव > पदकदेषव्याख्याकरिणाल 

+ -सडेयवखन्दानखम्पद विशि पम् । 



साचायभाष्यतात्ययक्तमेतम् । १६१ 

भगवत्मासिरूपमेक्षमामित्यत्वं स्यष्टमवोचि । प्रथमतो विषयसङ्खगव्या- 
गसमय एव भगवन्तं प्रपद्य त्यागः कायः इति सुक्ति् न पश्चात् 

भगवल्पाप्तियोग्यताविल्यामिपराया, छि पतु दीषकारुमगवस्माप्तिविरोषितया 

वरिरुम्बाषिक्यामिप्राया । तथा च विषयपङ्गमन्ञ केवरुखशूपानुभवः ख- 
तः प्राप्नोति । तमुपेक्ष्य यदि स्थिरं छिप्स्यते ताह प्रथममासाव रोकन- 

साधनविषयत्यागोपायायुष्ठानकार एव भगवत्माप्तिरेव भववित्यध्यवसाय भ- 
 गवन्तं प्रप तत्साधनाङ्गतवबुद्धया. काथकरणन सङ्गत्यागः घम्पादनीयः. । 

अन्यथा पुनरुपायसम्पादित आत्मानुमवः सुखरूपो बुद्धिमाकषन्. बहुपदयूही- 
मविष्यतीति मावः । अत एवाचार्यपदिः श्रीताघर्यरत्नाच स्यां '“च्यवन- 
वदितरपाप्येवैषम्यवतत्वा' दिति प्रकृतगाथाथैः सेगृहीतः । श्रोसारसारे च 
परथ्मेऽधिकोरे मोक्षे भाप्तुरपि प्राप्यस्वममिषाय तावता मोक्षकाक्िकात्मप्रा- 
सो केवकात्मप्रा्ताबुकतं च्यवनधमैत्वे न सम्भवतीदयुक्ता त्चयवनवैत्वमे- 
तन्नित्यत्वे च साघयितुमियं गाथोपात्तेति सूक्त्यथः स्म्यगवगम्यतामिति । 

धदप्योमित्यस्य प्रणवस्वरूपपरत्वघुक्त्वा ओङ्कारं सर पणवप्रपिपन्न 
त्वदनन्यार्हशेषत्वरक्षण स्वरूपनिरूपकधमं सम्यगनुसन्घत्स्वेति यावद्विति 
वचनम् । तदपि न पेश्चखम् । इतिकारनिरदेश्ाभावस्रे मित्यस्य शब्दपरतवे 

भमाणाभावात्, . निरथैकत्वामावेनाथपरत्वसेव युक्तत्वात् ; मवदु्तफकि- 
ता्थकथनस्यापि भगवदनन्याईशेषमूतजीवमित्य्थवशनेनेव सुकरत्वात् ; पू 
चिदचिद्धिविचनादीश्वरविवेचनस्यापि कतैन्यतया ओमित्यसख वाक्यात् पाथ- 
क्यविघानचयेव युक्तत्वात् ; रूरेत्येतसलयोमिल्यस्य कर्मत .तदेकवाक्यते.वा 
सति चतुथपदिऽपि पदान्तराणामिव प्रणवस्यापि पटठनीयतया तदमावस्यैव 
परथग्मावन्ञ।पकत्वाच्च । अत एवास्य कतो इतिवत् सम्बुद्धिपरत्वमपि नेष्ट- 

माचारथेपादानाम् ॥ १७ \ 
ट] 1 



१६२ टशावासोपमिषद्धाष्यम् । 

अमरे नय सुपथा रयि असमान् विश्वानि देव वयुनानि विद्धान् । 

युयोध्यसज्जुहुराणमेनो मूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधिम ॥ १८॥ 

पुनरप्याचेशब्दयाच्ये भगवन्त खापिक्िते प्रापयेद्याह स्ने नय- 
विचमेति । अघ्न-मधिरारीरक । यस्था्चिः; शरीरमित्यन्तयामित्रा- 
हणम् । 'साक्षादप्यविरोघ जे्िनि रिति स्यायादभ्रनयनादिगुण- 
युक्तेति वा । नय- पवतेयेत्यथः । सुपथा-दोभनन मार्गेण । प्रति. 
षधस्पदारष्ितनोपायनति क, क षेधर्परारदित यावत् । राये-विद्याथदरौरसंरक्षणत्वद- ` 
चनाधधवुगुणाय धनाय । यद्धाऽथप्रकरणानुगुण्याव्, "अतस्करकर्रा- 

` शमराजकवद्रावदम्। सदायादविभागादहं घनमाजंय सुस्थिरम् । : 

खपयेति । उत्रार्चिरादिमागपरत्वमप्याचाथपादामिमतमेवति शीकूरनारा- 
यणखंमिभिरेक्तम् । अणुः पन्था इत्यपि ्नयन्तरम् । धूमादिमागी- 
्याृतते शोमनलेक्िः । उपरि उपायेनेति माषेण तु राय हल्य रोकि- ` 
कधनपरतया व्याख्यान समनन्तरं क्रियमाणतया तदोचित्याय । सनन्त- 
धनग्रहणपक्ष चार्चिरदिरमिमत एवति । तदा च नयेत्यख प्रापयेत्य्थः । 
ककुण्ामिति भर्थिद्धम् । भरतिषेधेति । (परिवित्तिः परिवेत्ता यया 
च परिविद्यते । स्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकःपश्चमाः । नन इुदराय 
मतिं दयात्" (कुर्टा षण्डपतितवेरैभ्यः काकिणीमपि । उद्यतामपि गृहै 
याननापधपि फदाचने' ति याजनाध्यापनप्रतिग्रेषु प्रतिषिद्धभा्गी मा भूदि- 
ति भावः । द्वितीयपक्ष प्रतिषेषस्पदीराहितेनेति पदे शवतिस्छयापातपरती- 
तो ज्ञानातिरिक्तोपाये "नान्यः पा इति निषिद्ध इति स मा मूदिवयवे- 
परम् । यद्वाऽथग्रकरणानुयुण्यादिति । विचार्थप्रकरणानुगुण्यादिति 
पाठो न पेशङः । श्रीकूरनारायणमाप्य इव विव प्रकरणानुराण्यार्दी्ि 
पठभरत् एतत यद्वेति वा अलोकं वेदयुपार वाकारो वा निरयः । 

का च 



भाचायभाप्यतपपर्यसमेतम् । ̀ १६२ 

"वत मे चित्त' मिलयादिषुक्तमलोकिकं चनामिद विवक्षितम् । प्क 
पव मन्वःप्रकरणादिभिर्विश्चेषितस्तत्तदयुगुणमथं विवश्चतीति सम्य- 
इन्यायविव्ः । अस्मान् स्वदनन्यभावान् अनन्यमर्तीञ् । विश्वानि 
देव बयुनानि विद्धान्-देव- गस्मदपेश्चितभरदानारूपवि चितरक्रीडायु- 
त । माया घयुनं ज्ञानमिति नैघण्डुकाः । अतो श्चानसुखेनोपाय- 
विशेषा इह वयुनशब्देन विवक्षिताः । सवं।स्तत्तदधिकारायुशुर्णा- 
स्धतुर्विघपुरूषार्थोपायान्यथाव द्धि दास्त्वमीवदुषो ऽस्मान् नेतमदसीति 
भावः । युयोष्यस्मज्जु्ुराणम्-बन्वनात्मकतया अचिन्त्यभ्रकारको- 
रिल्यवत्तया बा साधमानमित्यथः पनः-मरूतयकरणक्तयाकरणा दिः 
रूपं त्वदचुमवादिप्रतिष्न्धकम् , अस्मत्तो युयाधि प्रथक्कुरु, विन 
श्यतव्यथैः । भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम (अनस्यगति'रिव्यादविगुणे - 
राच्रत्तितश्च भरूयखीं नमडाक्त' चिदष्मद्े । व्यलययोा हि बहुरकुमदुश्वि- 
श्रः । नमरक्तेरनुबरात्त वा नाथं प्रति नात । भनम द्द्येत्रचादिनः 
इति हि सुक्तछक्षणा अपि पुरुषा मोक्षघमं प्रतिपादितः 1 मानस 
कायकयानेमसोरभावेऽपि नमष्शब्दमात्रेण प्रसरलुम्र्दतीस्युष्व्ति- 
काब्दाभिप्रायः । पव परतच्वतद्धिमूतियोगतदुपारूलतर द्विषन् स - 
गृह्य संदहितेय समपुयंव ॥ १८ ॥ 

चत मे वित्तमि{पि | अनन्तं बत मे पित्त मान्य, मे वांछ्ि म्बन । 

मिथिकायां प्रदीप्तायां न मे रचन दद्यते' (मोक्ष २२३) इति पूरः 
छफः । अल मन्त्रे त्वदनन्य भावानन्यगतप््वे' पि "अविदुषोऽस्मा- 

म" इपि च माषितत्वात् पचमन्त्रस्येव प्रपत्तिपरत्वमपोष्ठं प्रतोयते । तद्] ऽ 
स्मानिति बहुवचने प्रपत्वृपुरुषाधितानामयपि क्रोडकारार्थम् । पूथमन्ते 
स्मरेत्यनेन सयामीत्यस्य प्रत्यभिज्ञानम् । अव्र च नयेत्यनेन नयामी्य- 
सख । जहराणमिति । द्छ कोशस्य इपि घातैः क्तौशस्यं 
वृश्चकत्वमिति मतेनाह बन्धनात्मकतवेपि । कौटेल्यमपक्षरणनिति मतन 
द्वितीयाः । अथ वा द प्रस्यहरण' इति धात्वभिप्रायेण प्रथमेऽधः । 
बाधमानमिपि सवधा पनविताधधरः ॥ १८ ॥ 



१६५ रंरावास्योपनिषद्धाप्यम् । 

1 

विदच्छावप्रीतय इति | व्रिदुषां छत्राणां च प्रीतय इत्यथः । अथ 
वा विदुषां सतां छात्राणां प्रीतय इति । छात्ताणामपि शाल्ञपरि्मविधु- 

राणामिदमथीवगाहसम्भवाद्धिद्रदिति । विदुषामप्योपनिषदाथैविष्षानस्य 
कृते कुल्ापि यथावच्छाल्नमावमनयिगत वतामसरदभिद्िताथचारण- 
 निपुणश्राक्ञमणिपरम्परासखनास्रवादायमनववुद्धवतां चात्यन्तगभी- 

ऽऽसाक्माष्यभावार्थो न सखभ्यच्छ प्रकादितव्युपदिश्ति छानेति । 

अल्िष्ठस्याप्यनुवाकस्यालिकपरमतपरिम्कल्ातियं प्रथयति अभे- 

दिति । नेवं मोक्तणां जीवानां -परस्पैरक्वम् । भविनामेव परतां 
ीवब्रकषेक्यम् । भेदाभेद जिनस्ुगतनोतिं च जगति चेतनाचेतनासकम- 
पञ्चे ब्रह्मपरतियोपीकं मेदामिदं भास्करयादवमतम् , जिनादिवनिरीशरत् 
-कममात्रार्धनोयत्तिकत्व च; तथाऽऽसमनः खशूपविकारभाक्त विज्ञनमात्ता- 

-स्मत्वे च; आत्मनो ` जन्यत्वदिर्य।दवमते दृष्टेः, नेनेरपि सङ्टोचमिकासव्ण- 
नात्, शङ्करमतेऽपि बोद्धवद्विज्ञानमात्रासवचनात् । सखभ्पाद्यां सक्तं 
फण्ठटसितकनकनथेन नित्यप्राप्तत्रम् । मवभयमखोक मिथ्या मूतम् । ध्य उ 

निधायां रताः, रायेऽसान्, मूविष्ठान्ते नमञ। क्त विधेम, ̀ तसिन्नपः, ईंशा- 
वास्यम् , याथातध्यतोऽथान् व्यदवाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः, वायुरनिर- 
मश्रतम् ,.कविननीषी पारमूः खयम्मूः, विधयाऽग्रतमरनुत इत्यादो खार 
स्यपयौरोचनया बथासम्भवमीदश्चाथपरपिमरतं प्रतिमन्त्रं परिदीखनीयमिति । 

तदेवमखिर्मदीमण्डक्मण्डनायित-प्बरुनपतपःभमृति बहुविघप्रभा- 

ब्रभावित्तपरचण्डपाण्डित्यतातिभापरिकारभितानल्यकल्पना शेद्पसामथ्यसाआाज्यधु- 

रन्रसकरुक विकथककुरुकङितबहुरुके!राहलक्षपणनिपुणनिज विज यघोषणा- 

जङ्खारुघणवणविद्रापितविशिष्टदिरानिद्रस्य, नविर्तन्वनिष्णातनिददोषज- 

ननपुणनियैन््णनियन्तगनिष्कम्पनिलातनिजविजयसतम्भविामितविषिधगि - 



साचार्यम्(्यतात्यथ्षमेतम् ॥ ̀ १६५ 

व्यक्ताव्यक्ते वाजिनां संष्दितान्ते 
व्या ख्यामित्य बाजिवक्लप्रसादात् । 

चेभ्वामिन्ो विश्वाभेतरे व्यतानीोद् 
` विद्ध॑च्छालप्रीतये वेङ्कटेश: ॥ 

अभेद् भाक्वृणामथ च मर्विनामेव परतां 
तथा भेदाभेद जिनसगतनीति च जगति । 

असम्पादयां मुक्ति मवभयमटीक च परता- 
मसावीरोत्यादिनं कथमयचुचाकः प्रतिभट; ॥ 

| हरिः यम् । 

इति -कवितााक्ंकासिदस्य सवैतन्लखतन्वस्य 
श्रीमद्वङ्केखनाथस्य वेदान्ताचायेस्य रतिषु 

कदावास्योपनिषद्धाष्यम् । 

कचिताककरखद्ाय कल्याणगुणराएदिने । 
श्रीमते चेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे न॑मः॥ ` 

रुदहारमध्यमणिवरायमाणश्रीरङ्नायकासवहुमानविश्राणितसर्वतन्तखतन्त्र - 
ताबिरुदस्य, वृ्तवतेमानवतिंभ्यमाणस्षमस्तक्रुमतिमतसमूलेन्मूलनसाधिष्ठल- 
य्यन्ततत््वहितपुमथसम्पदायस्थापनः, सकरसदाचार्यगुणगारेममुख, निलिरू- 

[ (का 9 

रलरलाकरतानिररक्षणसन्तुष्टस्वाभाविकसधविद्य॒श्रारङ्नाथवितीर्णवेदान्वाचार्थ- 
कस्यादोषजगद्भरोरसद्गरोरस्य भगवतः सक्तिषु सर्वाधापिद्धितात्पचन्दिकादिषु 
पःरेचयश्रद्धातधुयेपारकाथिते मिथ्यादूषणकस्पनकोराहरः सर्वे[ऽप्यसमञ्जसं; 
केवर्मनथीपादक इत्यवधार्य तकभमाणसम्प्दायक्षम्मदठमस्येव महासने 
भाप्यमातर मकभेरदषैः पारेमाद्यमतिं कतं विस्तरेण । 



[ऋ 

भ 

4५“ 

क ९१६६ ईशावास्योपनिषद्धाप्यम् । 

प्रतितन्ताविरेधेन भिन्नभिन्नाथवणनम् । 
सम्तेष्वापि वाक्येषु सम्भवन्नैव दुष्यति ॥ १ ॥ 

5 तस्मादुपनिषद्धाष्यङृतां मन्तचतुष्ये । 
(> ह ब्रहदारण्यकोपान्यय स्षद्यमन्याथव्णनम् ॥ २ ॥ 

अतश्ाचायपादोक्तेष्वर्थष्वाग्रह याद्भिः] | 

वृथा दूषणेवेयग्री गृद्यीता मैव शस्यते ॥ ३ ॥ 

न हि सम्भवतः सवीन् वक्तुमथीनिमेऽप्यरप् | 
विद्तर्णति न सतज्ञोऽप्य्थदिङ्मातद्षैकः ॥ ४ ॥ 

अभियुक्ताग्रगण्यानामाचा्याणां हि सूक्तिषु । 
अवधाय पराग्ररय भावं बुद्धथेत बुद्धिमान् ॥ ५ ॥ 

विरद्धमाषणं व्यथं विस्तरः पिष्टपेषणम् । 
ईंदशानि बाहिष्करत्य प्रबन्धा त प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 

क भाप्यमेतद्वहनं गुरोनः 

क नाम मे बुद्धिरियं र्षिष्ठा | 

तदसि यत्सन्मतमत् तस्मिन् 
तखेव दासः करतूकिकाऽदम् 1 ७ ॥ 

व्याख्यानघुद्धितसपुस्तकदस्पद्च 
सतत्वपरवतकमप््ङृपाम्बुराशिम् । 

विामये विहतहेयमुषेमि साक्षाद् 
वक्त्र हयं विहितदरिकभूमिकं.च ॥ ८ ॥ 

^. भृशयरुन्यतन्लत्मरस्तधेना परिवितान्यद्यान्ञेण । 

। ` भक्रियक्ष बीस्सघवस्षयियेखाचयमाष्यतास्पयेमर ॥ ९ ॥ 
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